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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji 
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem 
regionu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
graficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monografii, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl 
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie 
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego 
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów), 
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY i PRZEDSIĘWZIĘCIA
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na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.
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Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA



Największa osobowość w promocji Dolnego Śląska Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

ze społecznością lokalną

Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego
lub organizatora masowych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
i dydaktycznej

Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Termin zgłaszania kandydatur upływa 5. września 2022 r. 

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU 2022 r.
XXVI Edycja

KANDYDATURY DO WYRÓŻNIENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Nazwa firmy, instytucji lub imię, nazwisko i adres kandydata (w tym e-mail, telefon kontaktowy i strona www)

Kategorie wyróżnienia (znakiem „x” proszę zaznaczyć w okienku kategorię, do której zgłasza się kandydaturę)

Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury – patrz: informacja o warunkach i kryteriach przyznawania Dolnośląskich Kluczy 
Sukcesu (na odwrotnej stronie zgłoszenia). Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednią dokumentację, rozwinięte uzasadnienie lub rekomendację.

Nazwa i adres zgłaszającego kandydaturę (w tym e-mail i telefon kontaktowy)

Tryb zgłaszania kandydatów
do Wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu
1.  Termin zgłaszania kandydatur upływa 5. września 2022 r.
2.   Zgłoszenia można dokonać w formie tradycyjnej (na formularzu zgłoszeniowym) 

lub elektronicznie.
3.  W przypadku zgłoszenia w formie tradycyjnej:
      a) formularz do pobrania na stronie: www.dolnyslask.wroc.pl lub kluczsukcesu.pl
      b)  po wypełnieniu formularz prosimy przesłać na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Kapituła Wyróżnienia 

„Dolnośląski Klucz Sukcesu”, ul. Karkonoska Karkonoska 8 (budynek B pok. 29), 53-015 Wrocław, tel. 71 354 57 00, kom. 501 441 261 
oraz kopię na e-mail: spds@dolnyslask.wroc.pl i spds.dks@gmail.com.

4.  W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej formularz na stronie: www.dolnyslask.wroc.pl lub kluczsukcesu.pl.
5.  W przypadku zgłaszania kilku kandydatur należy wypełnić osobny formularz dla każdego kandydata.
6.   Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości: 1. Osoby fizyczne – 50,00 złotych, 2. Osoby prawne 

zgłaszające inne podmioty – 300,00 złotych, 3. Zgłoszenie własnego podmiotu – 1000,00 złotych. 
Opłaty rejestracyjne prosimy przekazać na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Santander Bank Polska S.A., 
nr konta: 91 1090 2398 0000 0006 0802 4693.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub przesłania e-maila.



Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania
DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Kategoria 1 – Największa osobowość w promocji 
Dolnego Śląska.
1.  Kandydaci powinni poprzez swoją działalność 

i osobowość rozsławiać nasz region w kraju 
i za granicą.

2.  Szczególnie doceniany przez Kapitułę jest 
całokształt aktywności kandydata na rzecz 
naszego Regionu. 

3.  Kandydaci mogą być zarówno Polakami 
jak i obcokrajowcami.

Kategoria 2 – Za wybitne osiągnięcia w pracy 
naukowej i dydaktycznej. 
1. Kandydat powinien spełniać poniższe warunki: 
     a)  Wykazywać się wybitnymi osiągnięciami 

naukowymi, sytuującymi go w gronie 
czołowych badaczy w danej dyscyplinie 
naukowej;

     b)  Pracować w jednej z dolnośląskich szkół 
wyższych lub instytucji naukowych albo stale 
z nimi współpracować;

2. Kapituła docenia także:
     a)  Tworzenie tak zwanych szkół, czyli stałych 

uznanych za wiodące zespołów badawczych 
mających istotny wpływ na rozwój danej 
dyscypliny lub w przypadku instytutów 
naukowych mających w swoim dorobku liczne 
patenty i wdrożenia.

     b)  Wieloletnią działalność dydaktyczną, dzięki 
której Dolny Śląsk i Polska mogą się poszczycić 
znakomicie wykształconymi fachowcami. 

Kategoria 3 – Za wybitne osiągnięcia w kulturze 
i sztuce.
1.  Działalność kandydata powinna być związana 

z Dolnym Śląskiem a Jego osiągnięcia 
potwierdzone odpowiednimi nagrodami (twórcy, 
aktorzy). 

2.  Kapituła w tej kategorii oczekuje także 
zgłoszeń osób osiągających wybitne sukcesy 
w kierowaniu instytucjami kultury i sztuki lub 
będących wybitnymi mecenasami przedsięwzięć 
artystycznych.

Kategoria 4 – Za wybitne osiągnięcia 
w działalności samorządowej.
1.  Kandydatami mogą być osoby zarówno aktualnie 

pełniące funkcje samorządowe oraz osoby 
pełniące te funkcje w przeszłości. 

2.  Kapituła szczególną uwagę przykłada do 
wyróżnienia tych samorządowców, którzy swoją 
postawą i osiągnięciami dają (lub dawali) przykład 
jak należy służyć społecznościom lokalnym.

3.  Kapituła bierze pod uwagę także osiągnięcia 
kandydata w działalności publicznej a nie tylko 
samorządowej. 

Kategoria 5 – Dla najlepszej dolnośląskiej 
organizacji pozarządowej.
1.  Kandydatami mogą być fundacje i stowarzyszenia 

mające siedzibę na Dolnym Śląsku.
2.  Kapituła bierze pod uwagę zakres działalności 

statutowej, wytrwałość i efekty tej działalności.

Kategoria 6 – Dla najlepszego przedsięwzięcia 
turystycznego lub organizatora masowych 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub 
sportowych.
1.  Kandydatami mogą być instytucje realizujące 

przedsięwzięcia turystyczne, kulturalne, 
rekreacyjne lub sportowe ale także mające 
wybitne osiągnięcia 
w jednym z powyższych zakresów;

2.  Powinny to być uznane działalności realizowane, 
co najmniej od kilku lat na terenie Dolnego Śląska.

Kategoria 7 – Dla dolnośląskiej firmy najlepiej 
współpracującej ze społecznością lokalną.
1.  Kandydaci powinni charakteryzować się 

wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej 
(otoczenie firmy) przejawianą przez aktywne 
wspieranie potrzeb tej społeczności.

2.  Zgłaszając kandydatury w tej kategorii należy 
wskazać konkretne przykłady współpracy 
z lokalnymi instytucjami, organizacjami 
społecznymi lub wspieraniem społeczności 
lokalnej w trudnych sytuacjach (np.: klęski 
żywiołowe, wspieranie chorych, szpitali).

Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla 
poszczególnych kategorii wyróżnienia 
„Dolnośląski Klucz Sukcesu” Kapituła może 
wziąć pod uwagę inne specyficzne okoliczności, 
które jej zdaniem są istotne dla oceny kandydata 
do wyróżnienia.
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zgłaszanie kandydatur  
do dnia 5. września 2022 r.
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 Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska tuż po jego powstaniu, w 1996 r. Podejmowaliśmy tą inicjatywę na terenie czterech województw 

południowo-zachodniej Polski, ale dla nas to był obszar Dolnego Śląska. W 1998 roku ustawodawca potwierdził 

nasze odczucia tworząc Województwo Dolnośląskie. Dotychczasowych 25 Edycji tego wyróżnienia utwierdziło 

nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi.

 Podczas tegorocznego Finału Kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze Sukcesu w siedmiu kategoriach, 

a także klucze jako wyróżnienia specjalne.

 W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega następujących zasad:

–  Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. Jest dla nas 

ważne, czy kandydat spełnia swoje powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organiza-

cjami pozarządowymi.

–  Staramy się dostrzegać i nagradzać dokonania organizacji i osób działających także w środowiskach oddalonych 

od dużych ośrodków, bowiem tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy.

 Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróżnionych. W dwudziestu 

czterech dotychczasowych edycjach wręczono 287 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było ponad 1000 

podmiotów.

dr Bogdan Cybulski

Przewodniczący Kapituły
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LAUREACI 
XXV edycji Wyróżnienia za 2021 r.

Uroczysta gala finałowa – 28 października 2021 r.
w Zagórzu Śląskim

Największa osobowość w promocji regionu

Prof. dr hab. Alicja Chybicka

Wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Bogusław Krasucki

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Fundacja EkoRozwoju

Najlepsze przedsięwzięcie turystyczne
lub organizator masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Mieszkańcy Dzierżoniowa
– za upiększanie zielenią swojego miasta
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LAUREACI 
XXIII edycji Wyróżnienia za 2019 r.

Uroczysta gala finałowa – 19 września 2019 r.
w Arboretum Wojsławice

Największa osobowość w promocji regionu

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. Aleksander Weron

Wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Konrad Imiela

Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Zbigniew Ładziński

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii
im. ks. Marcina Lutra

Najlepszego przedsięwzięcie turystyczne
lub organizator masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych

Klub LKS Stragona za rozwój WKKW w Polsce

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Firma SIRBUD
– za wkład w rozwój funkcji turystycznej jeziora

w Zagórzu Śląskim

Prof. dr hab. Jan Chmura
– wybitny naukowiec i maratończyk

LAUREACI 
XXIV edycji Wyróżnienia za 2020 r.

Największa osobowość w promocji regionu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Miesięcznik „Odra”

Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Ryszard Pacholik
Antoni Kopeć

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Dolnośląska Izba Lekarska

Najlepszego przedsięwzięcie turystyczne
lub organizator masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych

 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Prezydent Wałbrzycha
dr n. med. Roman Szełemej

– za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej
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LAUREACI 
XXI edycji Wyróżnienia za 2017 r.

Uroczysta gala finałowa – 12 października 2017 r.
w Pałacu Krobielowice

Największa osobowość w promocji regionu  

Roman Gutek

Wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. Leszek Pacholski

Wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Prof. Zbigniew Horbowy

Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

dr Rafał Dutkiewicz
Bogdan Zdrojewski

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne

Najlepszego przedsięwzięcie turystyczne
lub organizator masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki 
w Wałbrzychu

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną

Mine Master Spółka z o.o.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Pan Paweł Fajdek
– trzykrotny Mistrz Świata w rzucie młotem

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
i Transportu we Wrocławiu

– wiodąca uczelnia logistyczna w Polsce

LAUREACI 
XXII edycji Wyróżnienia za 2018 r.

Uroczysta gala finałowa – 22 września 2018 r.
w Centrum Nauki i Sztuki „Stara kopalnia” 

w Wałbrzychu

Największa osobowość w promocji regionu  

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

Wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski

Wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce

Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”

Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Witold Krochmal

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
Śląska

Najlepszego przedsięwzięcie turystyczne
lub organizator masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych 

lub sportowych

Arboretum Wojsławice
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną

Gospodarstwo Rolne – Michał Sznajder

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Stowarzyszenie
„Klub Kibiców Niepełnosprawnych”

Euroregion Glacensis

Euroregion Nysa
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LAUREACI 
XX edycji Wyróżnienia za 2016 r.

Uroczysta gala finałowa – 6 października 2016 r. 
Zamek Topacz

Największa osobowość w promocji regionu  

Andrzej Kosendiak

Najbardziej gospodarna gmina wiejska 

Gmina Malczyce

Najbardziej gospodarna  wiejsko-miejska 

Miasto i Gmina Strzelin

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Stowarzyszenie Miłośników Wrocławia

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne
– organizator Międzynarodowych Festiwali

Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju

Najlepsza inicjatywa edukacyjna  

HYDROPOLIS Centrum Wiedzy o Wodzie
we Wrocławiu

Najlepsze przedsiębiostwo turystyczne

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Radio Wrocław – 70 lat

Pan Piotr Małachowski – Wicemistrz Olimpijski

LAUREACI 
XIX edycji Wyróżnienia za 2014 r.

Uroczysta gala finałowa – 18 czerwca 2015 r. 
w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym  

Zgorzelec Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN

Największa osobowość w promocji regionu  

Piotr Paleczny 

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Wrocławski Park Technologiczny S.A. 

Najbardziej gospodarna gmina wiejska 

Gmina Czarny Bór 

Najbardziej gospodarna wiejsko-miejska 

Miasto i Gmina Żmigród 

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Fundacja Międzynarodowych
Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju 

Najlepsza inicjatywa edukacyjna  

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

– „Modernizacja kształcenia zawodowego
na Dolnym Śląsku”

Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji. 

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
– Dolnośląskie 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

MIASTO WROCŁAW LIDER SAMORZĄDNOŚCI 
1990–2015

POWIAT ZGORZELECKI ZA WSPÓŁPRACĘ 
TRANSGRANICZNĄ 

SAKSONIA – DOLNY ŚLĄSK

Landkreis Görlitz
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Sachsen-Niederschlesien

Sonderauszeichnung
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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

 

LAUREACI 
XVIII edycji Wyróżnienia za 2013 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
12 czerwca 2014 r. 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

Największa osobowość w promocji regionu  

Władysław Frasyniuk 

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną 

i organizacjami pozarządowymi  

Huta Szkła Kryształowego “JULIA”
w Piechowicach 

Najbardziej gospodarna gmina wiejska 

Gmina Wisznia Mała  

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska 

Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT” 

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, 
przedsięwzięcie turystyczne

lub organizator masowych imprez rekreacyjnych 
Krośnicka Kolej Wąskotorowa 

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy 

Echo Złotoryi

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Fundacja Polska Miedź 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Wrocław Global Forum 
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LAUREACI
XV edycji Wyróżnienia za 2010 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się  
15 września 2011 r.

w Miejskim Ośrodku Kultury  
i Sztuki w Oleśnicy

Największa osobowość w promocji regionu 

Prof. dr hab. Jan Biliszczuk

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi 

Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk sp. j.

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne 

Powiat Średzki

Najbardziej gospodarna gmina miejska 

Gmina Grębocice

Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska 

Gmina Miejska Nowa Ruda

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
i Kupców Świdnickich 

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie 
DialNet Masters

 
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, 

przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez 
rekreacyjnych 

Dolnośląska Federacja Sportu

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy 

Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców 
„Nowiny Jeleniogórskie”

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Kanonik Franciszek Rozwód 
– nestor dolnośląskich kapłanów 

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta 
– za 30 lat działalności charytatywnej 

LAUREACI
XVI edycji Wyróżnienia za 2011 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się   
31 maja 2012 r.

w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Nowej Rudzie

Największa osobowość w promocji regionu 

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi 

Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne 

Powiat Trzebnicki

Najbardziej gospodarna gmina miejska 

Gmina Kondratowice

Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska 

Gmina Wiejsko-Miejska Kąty Wrocławskie

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Fundacja EkoRozwoju 

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury 
– Międzynarodowe Centrum Ceramiki

 
Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych  
i Zarządzania we Wrocławiu

 
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, 

przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez 
rekreacyjnych 

Szklarska Poręba – organizator  
Pucharu Świata FIS 2012

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy 

„Kurier Gmin” Tygodnik Powiatu Wołowskiego

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Telewizja Polska SA  
Oddział we Wrocławiu – 50 LAT

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016
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LAUREACI
XIII edycji Wyróżnienia za 2008 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień 
odbyło się 20 czerwca 2009 r. 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie

największa osobowość w promocji regionu

Norman Davies

dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi  

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Wrocław

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne

Powiat  Bolesławiecki

Najbardziej gospodarna gmina wiejska 

Gmina Głogów 

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska 

Gmina Miejska Złotoryja

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Stowarzyszenie św. Celestyna

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna 

Zespól Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

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

LAUREACI
XIV edycji Wyróżnienia za 2009 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się  
16 września 2010 r.

w Teatrze Miejskim w Świdnicy

Największa osobowość w promocji regionu

Marek Staffa
                             

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna
 

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne  

Powiat Głogowski 

Najbardziej gospodarna gmina miejska

Miasto Świdnica 

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa 

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy  
w Bolesławcu 

Najlepsza inicjatywa kulturalna  

Noce Kościołów – Wrocław

Najlepsza szkoła edukacyjna

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

Pani Maja Włoszczowska  
– za wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata  

w kolarstwie górskim 
  

Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu 
– za wybitne osiągnięcia edukacyjne
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LAUREACI
XI edycji Wyróżnienia za 2006 r.

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

największa osobowość w promocji regionu

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz  
– Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego we Wrocławiu

najlepsza dolnośląska firma zatrudniająca do 50 osób

Firma MINOVA-KSANTE Sp. z o.o.  
w Polkowicach

 
najlepsza dolnośląska firma zatrudniająca do 250 osób

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

najlepsza dolnośląska firma zatrudniająca powyżej 250 osób

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

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

Pan Dr Marek Krajewski 
za literackie utrwalanie klimatu dawnego Wrocławia

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
– za 60 letnią służbę kulturze i nauce polskiej we Wrocławiu

LAUREACI
XII edycji Wyróżnienia za 2007 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 27 września 2008 r.

w Teatrze im. C. K. Norwida w jeleniej Górze

największa osobowość w promocji regionu

Ewa Michnik – Dyrektor Opery Wrocławskiej

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

Gmina ŚWIDNICA

najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

Gmina JEDLINA Zdrój

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

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
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LAUREACI
IX edycji Wyróżnienia za 2004 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 11 czerwca 2005 r.

w Zamku Kliczków  
(gm. Osiecznica, powiat bolesławiecki)

największa osobowość w promocji regionu

Leszek Czarnecki – wrocławski przedsiębiorca

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

Gmina KROŚNICE

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

Miasto i Gmina MIEROSZÓW

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

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

Pan dr inż. Tadeusz Zastawnik 
– zasłużony dla Dolnego Śląska twórca Zagłębia Miedziowego

Pan Prof. dr hab. Tomasz Jan Nowak 
– za szczególne osiągnięcia w krzewieniu  

sztuki ogrodniczej na Dolnym Śląsku

LAUREACI
X edycji Wyróżnienia za 2005 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 10 czerwca 2006 r.

w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu

dla największej osobowości w promocji regionu

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

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

Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. – Wałbrzych

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina Męcinka

dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Miasto Stronie Śląskie

dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

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

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

KGHM Polska Miedź S.A. 
– za wkład w rozwój Dolnego Śląska

Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce,
Powiat Wrocław,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
– za zgodne współdziałanie samorządu w pozyskaniu  

największego inwestora na Dolnym Śląsku  
– Firmy LG Philips LCD
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LAUREACI I NOMINACI
VII edycji Wyróżnienia za 2002 r.

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

dla największej osobowości w promocji regionu

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

- Legnica

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

Pan Józef Wiłkomirski 
– za szczególne osiągnięcia w krzewieniu kultury muzycznej

Dzielnica Wzajemnego Szacunku 
– godny najwyższego uznania przykład współpracy  

czterech wyznań: katolickiego, prawosławnego, protestanckiego 
oraz judaizmu

LAUREACI
VIII edycji Wyróżnienia za 2003 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 19 czerwca 2004 r.

w Sali Książęcej Zespołu Obiektów Pocysterskich 
w Lubiążu

dla największej osobowości w promocji regionu

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

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

Dolnośląskie Forum Polityczno-Gospodarcze
za promocję osiągnięć gospodarczych i społecznych  

oraz integrację regionu Dolnego Śląska

Pan Andrzej Adamus
– współtwórcy i wieloletniemu Prezesowi Wydawnictwa 

Dolnośląskiego, zasłużonemu dla kultury  
i promocji Dolnego Śląska
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LAUREACI
V edycji Wyróżnienia za 2000 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 9 czerwca 2001 r.

w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej
we Wrocławiu

dla największej osobowości w promocji regionu

Prof. dr hab. Jan Miodek

dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej  
zatrudniającej do 50 osób

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

dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej  
zatrudniającej do 250 osób

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

w Zębowicach

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

Pani Renata Mauer 
– dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w strzelectwie

Opera Dolnośląska
– za wspaniałe, wielkie widowiska operowe w Hali Ludowej

LAUREACI
VI edycji Wyróżnienia za 2001 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 8 czerwca 2002 r.

w Bolesławieckim Ośrodku Kultury

dla największej osobowości w promocji regionu

Pan Julian Gozdowski  
– Szklarska Poręba-Jakuszyce

dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej  
zatrudniającej do 50 osób

SJOS Sp. z o.o. – Wrocław

dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej  
zatrudniającej do 250 osób

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

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

Pani Olga Tokarczuk 
– za rozsławianie piórem walorów Dolnego Śląska

Elektrownia TURÓW 
– za znakomite osiągnięcia proekologiczne
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LAUREACI
III edycji Wyróżnienia za 1998 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 26 czerwca 1999 r.  

w Teatrze Dramatycznym w Legnicy
 

największa osobowość w promocji regionu

Tadeusz Różewicz

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

PHU REMMAK S.C. w Legnicy

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

CUPRUM-Bank S.A. 
– Lubin

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

LAUREACI
IV edycji Wyróżnienia za 1999 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 3 czerwca 2000 r.

w Teatrze im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
 

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 S.A.

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

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

najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina KUNICE

najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
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

Pan dr Lothar Herbst
– 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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LAUREACI  
I edycji Wyróżnienia za 1996 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 14 czerwca 1997 r.  

w Teatrze Polskim we Wrocławiu
 

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 Produkcyjno-Handlowe  
„CYNK-MAL” – Legnica

 
dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej  

zatrudniającej powyżej 100 osób

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

Przedsiębiorstwo THERMAFLEX – Żarów
 

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina KOBIERZYCE

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej

Miasto i Gmina LĄDEK ZDRÓJ

dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej

Miasto JAWOR

dla najlepszej instytucji kultury, organizatora festiwalu,  
koncertów lub konkursów

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

LAUREACI
II edycji Wyróżnienia za 1997 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
odbyło się 20 czerwca 1998 r.  

w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze
 

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

Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze  
FROMAKO S.C. – Komarno

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
Firma Boart Lena Sp. z o.o.  

- Wilków k/Złotoryi

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej
Gmina BOLESŁAWIEC

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej
Miasto i Gmina POLKOWICE

dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej
Gmina Miejska KUDOWA ZDRÓJ

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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji – Wałbrzych
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 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już prawie 40 lat. Obecnie jest instytucją Samorządu Wojewódz-
twa 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 Międzynaro-
dowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju i wiele innych. W ramach swojej działalności OKiS angażuje się w wiele działań kulturalnych, także z 
innych dziedzin sztuki, poza muzyką. Warto wspomnieć, że jesteśmy organizatorem najstarszego na świecie festiwalu mo-
nodramów – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Wrostja”, a także Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego 
Aktora i prezentacji monodramów.
 W strukturach naszej instytucji funkcjonuje kilka działów, jesteśmy też współwydawcą miesięcznika „Odra”, od 2010 
wydajemy także „Notatnik Teatralny”, a nasze serce bije w samym centrum Wrocławia, gdzie za pośrednictwem Dolnoślą-
skiego 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 na-
gród 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. 

Gmina Kobierzyce – miejsce, które łączy
 Kobierzyce to świetnie rozwijająca się gmina, w której panuje atmosfera przyjazna zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla licznych inwestorów. W 33 miejscowościach mieszka ponad 19 tys. osób. 
 Atuty Gminy Kobierzyce to położenie w aglomeracji wrocławskiej, wzdłuż drogi krajowej nr 35 i nr 8 oraz w pobliżu 
skrzyżowania autostrady A-4 oraz bliskość do granicy czeskiej i niemieckiej.
 Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia gminy doprowadziła do zmiany wizerunku regionu. Gmina Kobie-
rzyce z typowo rolniczej zmieniła się w przemysłowo-rolniczą.
 Polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów zarówno polskich, 
jak i zagranicznych. Szacowana wartość kapitału zainwestowanego w Gminie Kobierzyce obecnie wynosi ponad 4,5 miliarda 
euro, a zatrudnienie znalazło ok. 30 tys. osób. Wpływy z budżetu pozwalają na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych, 
dzięki którym Kobierzyce to miejsce przyjazne i bezpieczne, przestrzeń, w której się dobrze mieszka, uczy i pracuje. Gmina 
Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich w Polsce. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy 
zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencja-
łem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita. 

Partnerzy Strategiczni
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska:
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 SJOS Spółka z o.o. działa na polu doradztwa gospodarczego od 1987 roku. Działamy głównie dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw, a współpraca ta układa się bardzo pomyślnie zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas.
 W pierwszym etapie istnienia firmy realizowane projekty związane były głównie ze zmianami zachodzącymi w tam-
tym czasie w krajowej gospodarce, były to m.in.: analiz przedprywatyzacyjne, wyceny, czy analizy ekonomiczno-finanso-
we realizowane na zlecenie organów administracji publicznej (np. Ministerstwa Skarbu Państwa i urzędów wojewódzkich) 
lub władz samorządowych w odniesieniu do podmiotów pozostających w gestii tych organów oraz obsługa procesu zbycia 
posiadanych akcji lub udziałów. 
 W okresie swojej działalności konsultanci SJOS zaprojektowali prawie 300 przedsięwzięć restrukturyzacyjnych 
przedsiębiorstw różnych branż. Znaczna część prac dotyczyła restrukturyzacji działalności pomocniczej (np. remontowej, 
transportowej, zaopatrzeniowej, socjalnej), przede wszystkim w przedsiębiorstwach energetycznych oraz ich otoczeniu. 
SJOS uczestniczył również w ich wdrażaniu. Dzięki temu mamy ogromne doświadczenie, bodaj największe wśród krajo-
wych firm doradczych, w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji działalności pomocniczej firm energetycznych, ale i również 
w branży wydobywczej.
 Ponadto posiadamy doświadczenie w realizacji zadań z zakresu fuzji i przejęć, obejmujące kilkanaście projektów 
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i konkretny dorobek, m.in. w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw, majątku, aportów, udziałów (ponad 1000 wycen).
 Aktualnie w działalności Spółki dominują projekty doradcze dla podmiotów w zakresie doskonalenia i rozwoju 
przedsiębiorstw: badania podmiotów, konstruowanie strategii rozwoju, doskonalenie organizacji i zarządzania itp.
 SJOS stale dostosowuje ofertę do potrzeb klientów i wprowadza w niej innowacyjne zmiany.
 Jesteśmy doświadczoną firmą doradczą, bazującą na etatowej kadrze profesjonalnych konsultantów (głównie 
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 ZPB Kaczmarek – firma z ideą, powstała 36 lat temu. Firma przeszła wiele etapów technologicznych, od prostych 
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Dolnośląski Klucz Sukcesu:



D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U

20

 Arboretum Wojsławice, założone na przełomie XIX i XX w. przez Fritza von Oheimba, od 1988 r. należy do Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To jeden z niewielu dawnych parków podworskich na Dolnym Śląsku zacho-
wanych do naszych czasów. Dzięki Uniwersytetowi 10-krotnie powiększono obszar do ponad 62 ha, poddano rewitalizacji 
stary park i zabytkowy folwark – przeznaczając go na potrzeby turystów i studentów. Konsekwentnie łączy się tu działania 
edukacyjne i naukowe z szeroko rozumianą turystyką. Od kwietnia do października w Arboretum organizowane są spacery 
tematyczne z przewodnikiem, koncerty z cyklu „Muzyka w Ogrodzie”, liczne wystawy ogrodnicze i artystyczne, kiermasze 
roślin, warsztaty i wykłady. Na stałe zagościło tu kilka cyklicznych imprez – święto różaneczników o nazwie RODOmania, 
Święto Piwonii, letnia wystawa liliowców HEMEROmania, Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Piknik Ogrodo-
we Smaki, Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni, sezon zamyka tradycyjne biesiadowanie, czyli Śląski Festiwal Kapusty.
 Ze zbiorem ponad 13 tysięcy gatunków i odmian roślin Wojsławice należą obecnie do najbogatszych założeń 
ogrodowych w Polsce. Największe i najcenniejsze zbiory roślin: różaneczników, bukszpanów i liliowców uzyskały w 2011 r. 
certyfikaty polskich Kolekcji Narodowych. W 2013 r. American Hemerocallis Society przyznało kolekcji liliowców, najwięk-
szej w Europie, prestiżowy tytuł „Display Garden AHS”, dzięki czemu Wojsławice znalazły się w gronie najlepszych tego 
typu ogrodów świata. W ostatnich latach otwarto nowe ekspozycje: GEOretum (2017) i Ogród Milenijny (2019). Doceniają to 
Goście Arboretum, bowiem ich liczba stale rośnie. To dzięki ich głosom placówka otrzymała godło „Turystyczna Usługa Roku 
2017”, a w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska certyfikat „Atrakcja Turystyczna Dolnego Śląska 2018”. 

Hanna Grzeszczak-Nowak
z-ca Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

ds. Arboretum Wojsławice

	 Kostka	brukowa,	gotowe	domy,	płyty	tarasowe,	nawierzchnie	dekoracyjne	i	przemysłowe,	prefabrykaty	betonowe	–	to	
tylko	wycinek	z	oferty	Pozbruku.	Nowoczesne	technologie	i	permanentna	optymalizacja	procesu	produkcji	powodują,	że	nasze	
produkty	stanowią	inwestycję	na	wiele	lat.	Doskonale	łączą	przy	tym	wysoką	jakość	z	przystępną	ceną.	
	 Powstała	w	1985	 roku	 rodzinna	firma	króluje	w	Wielkopolsce	do	 tego	 stopnia,	 że	 kostka	brukowa	nazywana	 jest	
po	prostu	Pozbrukiem.	Działamy	również	w	województwie	zachodniopomorskim,	lubuskim	i	łódzkim.	Domy	z	prefabrykatów	
stanowią	znakomitą	alternatywę	dla	tradycyjnego	budownictwa.	Nawierzchnie	przemysłowe,	ściany	prefabrykowane,	stropy	i	
nadproża,	ekrany	akustyczne	chętnie	nabywane	są	przez	klientów	biznesowych.	
	 Ważnym	elementem	działalności	Pozbruku	jest	rozwój	marki	Scalamid,	która	swoim	zasięgiem	obejmuje	już	cały	świat.	
Na	produkowane	w	Polsce	wielkoformatowe	płyty	można	nanieść	niemal	dowolną	grafikę.	Sprawdzają	się	doskonale	na	fasa-
dach,	ścianach,	a	nawet	podłogach.
	 Więcej	informacji	na	stronach	internetowych:	Pozbruk.pl	i	Scalamid.com.

Gravelsort Sp. z o.o.
Kamień	i	kruszywa
64-600	Słonawy	40D
woj.	wielkopolskie
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji 
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem 
regionu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
graficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monografii, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl 
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie 
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego 
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów), 
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY i PRZEDSIĘWZIĘCIA
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głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 
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Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.
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