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Drodzy Państwo, 
Wracamy do Was po trzech miesiącach nie-

obecności na łamach FOB. Ten okres był dla nas 
wszystkich absolutnie wyjątkowy, ze względu na 
sytuację związaną z pandemią wirusa COVID – 19. 
Skala i obszar rozprzestrzeniania się tego zagrożenia 
w historii nie miał precedensu. 

To wszystko stało się nagle, co było ogromnym 
zaskoczeniem. Plany, które mieliśmy pokrzyżo-
wały się z dnia na dzień. Obostrzenia dotyczące 
bezpieczeństwa w czasie pandemii wprowadzone 
przez Rząd odbiły się niestety negatywnie na na-
szej gospodarce. Ogromne straty poniesione przez 
firmy wskutek zamrożenia ich normalnego funk-

cjonowania jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy sektor gastronomii 
i hotelarstwa na długo zapewne nie wrócą do sytuacji sprzed pandemii. 

Obecnie jak widzimy sytuacja powoli się stabilizuje , choć trudno mówić 
o normalności kiedy codziennie obserwujemy wysokie wskaźniki zachoro-
wań. Do końca też nie wiemy jaka będzie nasza przyszłość . Jedno jest pewne 
żadnego państwa na świecie nie stać na sytuację permanentnego zawie-
szenia gospodarczego. Straty wynikające z takich przestojów są kolosalne. 

Opolska Izba Gospodarcza jako Instytucja Otoczenia Biznesu zawsze 
aktywnie wspiera naszych przedsiębiorców. Jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji szczególnie w tym trudnym okresie. Informowaliśmy m.in. o wszelkiej 
możliwej pomocy wynikającej z m.in. Rządowej Tarczy, pomagając niejedno-
krotnie przejść przez całą niezbędną dokumentację. Pisaliśmy do włodarzy 
miast i gmin naszego regionu z prośbą o możliwe wsparcie, szczególnie dla 
małych i średnich firm, które najmocniej odczuły skutki pandemii.

 W tym numerze prezentujemy szereg informacji dotyczących dalszych 
możliwych opcji pomocy dla przedsiębiorców. Znajdą też Państwo raport 
o bezrobociu oraz aktualne wskaźniki gospodarcze. Informujemy również 
o naszych Izbowych działaniach i planach. Serdecznie zachęcam do lektury.

Na koniec w związku ze zbliżającym się okresem urlopowo – wakacyjnym 
życzę Państwu bezpiecznego i spokojnego wypoczynku, z dala od problemów 
dnia codziennego. Co szczególnie w tym trudnym okresie będzie wszystkim 
nam potrzebne.

Z wyrazami szacunku.

Z  D R U G I E J  S T R O N Y
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Szanowni Czytelnicy!

Opolska Izba Gospodarcza od kilkunastu lat wy-
różnia przedsiębiorców, samorządowców którzy 

w szczególny sposób rozwijają nasz region. Podob-
nie w tym roku, pomimo pandemii Kapituła Laurów 
Umiejętności i Kompetencji nagrodzi tych najlepszych. 
Wyróżnienie to ma charakter prestiżowy. Jest zna-
kiem jakości i rzetelności pracy i promowania inicja-
tyw gospodarczych. 

Rok 2021 będzie rokiem Opolskiej Gali Laurów Umie-
jętności i Kompetencji. Po raz pierwszy Izba  w całości 
samodzielnie organizuje Nagrodę. W Opolskiej Gali, 
jak co roku weźmie udział polityczny, gospodarczy 
i kulturalny establishment naszego województwa, bo 
nagroda jest istotną dla nagrodzonego. Sama uroczy-
stość to okazja do szerokiego zaprezentowania osią-
gnięć przedsiębiorstw, gminy, miasta, powiatu. 

Szanowni Czytelnicy!

Jako, przedsiębiorcy, samorządowcy nie tylko dosko-
nale realizują Państwo powierzone prawem zadania, 
ale również w inspirujący i ambitny sposób odnoszą 
się do wyzwań społecznych, środowiskowych, demo-
graficznych, zapewniając lokalnym społecznościom 
coraz wyższą jakość życia. Zachęcamy wszystkich, aby 
zgłaszali swoich kandydatów do Nagrody Laurów, bo 
to Państwo najlepiej znają kandydatów. Najlepiej wie-
dzą kogo należy wyróżnić, docenić, kto stawia na inno-
wacyjność, wdraża nowoczesne rozwiązania, nie boi 

się wyzwań aktywizujących regionalną gospodarkę. 
Szanse mają wszyscy, bowiem skuteczność i pomy-
słowość nie zależą od wielkości, zamożności czy poło-
żenia geograficznego, a od otwartości i kreatywności 
umysłu.

Zapraszam do lektury Forum Opolskiego Biznesu. 
Na łamach znajdą Państwo wspomnienia z XVII Gali 
Opolskiej Nagrody Jakości, przeczytają między innymi 
o nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się Opolu 
i największej inwestycji realizowanej przez WiK.

Na zakończenie składam wszystkim życzenia zdrowia 
i obyśmy mogli jak najszybciej spotykać się osobiście 
i cieszyć się z tego, bo to w życiu jest bardzo ważne.

prof. dr hab. Marian Duczmal, 
rektor WSZiA w Opolu,
przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej 

NA DOBRY POCZĄTEK
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Nowi członkowie
Opolskiej Izby Gospodarczej

NOWI CZŁONKOWIE

Zakład Przemysłu Cukierniczego „PIAST” jako nieliczny już zakład 
w Polsce jest producentem herbatników, wafli (w tym andrutów, 
rurek, kulek), ciastek kruchych, sucharów i pierników wypiekanych 
tradycyjnymi metodami, w oparciu o stare receptury.

Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników sprawia, 
że stworzone przez nas produkty cechują się niepowtarzalnym sma-
kiem, gdyż łączą tradycję z nowoczesnością.

Asortyment ze znakiem „PIAST” wytwarzany jest z naturalnych su-
rowców, a także tłuszczy beztransowych o wysokiej zawartości wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych wspomagających przyswa-
jalność witamin i minerałów.

Dzięki wdrożeniu systemu HACCP firma „PIAST” należy do produ-
centów spełniających polskie i unijne wymagania i standardy. Na 
niektóre z produktów firma uzyskała certyfikaty np. „Doceń pol-
skie” ( w roku 2012 na Szampanki i wafle Wenecja oraz  w 2014 na 
Ciasteczka kokosowe).

Nasze produkty są dostępne nie tylko w kraju, ale i w całej Europie 
i na innych kontynentach.

Nodis S.A. Opole
Nordis to producent i dystrybutor żywności mrożonej działający od 
1968 r. Silną pozycję na polskim rynku lodów i produktów mrożo-
nych zapewnia firmie wysoka jakość wyrobów i własna dystrybucja 
w dużej części Polski. Produkty Nordis uzyskały liczne wyróżnienia, w tym nagrodę Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej za najciekawszy wyrób roku oraz Konsumencki Znak Jakości Q. Zostały dwukrotnie wy-
różnione godłem Agro Polska, jak również Złotym Medalem Targów Inter Res. Nordis ma własną szeroką sieć 
dystrybucyjną, w której oferuje również wyroby innych marek, np.: Hortex, Dr.Oetker, Frosta, Grycan, Nestle, 
Aviko czy McCain.

W swojej historii istnienia Spółki NORDIS do istotnych osiągnięć firmy, które zostały uznane przez różne gremia 
i instytucje zewnętrzne należy zaliczyć liczne nagrody i wyróżnienia. W tym okresie firma otrzymała:

• nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
• za najciekawszy wyrób roku (lody)
• Konsumencki Znak Jakości Q (lody)
• Złoty Medal Targów Inter Res (lody)
• dwukrotnie godło Agro Polska (pyzy z mięsem)
• tytuł Polski Producent Żywności (lody)
• podwójny tytuł "Menadżera Roku 2012" (dla Tomasza Mellera, prezesa Grupy Nordis)
• nagrodę gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego za wkład w rozwój i promocję województwa
• tytuł Lubuski Lider Biznesu Średnie Przedsiębiorstwa
• Certyfikat konsumencki jakości produktów "Najlepsze w Polsce" (lody)
• II miejsce w kategorii "PRODUKT SPOŻYWCZY" w konkursie Nasze Dobro Lubuskie
• tytuł "Mecenas sportu" dla Tomasza Mellera za wspieranie działalności sportowej w Zielonej Górze
• nagrodę za najlepszy produkt roku 2018 "Przebój FMCG 2018" Lody "Łączy Nas Piłka" 

Najistotniejszym osiągnięciem jest jednak trzecia pozycja pod względem udziału w rynku lodów oraz wa-
rzyw mrożonych.
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WSPOMNIENIA

Opolska Nagroda Jakości już po raz siedemnasty
Opolska Nagroda Jakości w innej formule. Tym razem docenieni zostali pracownicy służby 
zdrowia. Gala organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą odbyła się w auli Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego we wtorek, 29 września.
KAPITUŁA KONKURSU
Opolska Nagroda Jakości już XVII 
raz. W tym roku kapitułę konkursową 
stanowili: Adrian Czubak, wojewo-
da opolski,  Andrzej Buła, marszałek 
województwa opolskiego, Arkadiusz 
Wiśniewski, prezydent Opola, Ma-
rian Duczmal, przewodniczący Rady 
Opolskiej Izby Gospodarczej, rektor 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Admini-
stracji w Opolu, Marcin Lorenc, rektor 
Politechniki Opolskiej, Wilhelm Beker, 
wiceprzewodniczący Rady Opolskiej 
Izby Gospodarczej, prezes Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Oleśnie, Andrzej 
Drosik, wiceprzewodniczący Rady 
Opolskiej Izby Gospodarczej, członek 
zarządu Nutricii, Roland Wrzeciono, 
dyrektor Opolskiego Centrum Rozwo-
ju Gospodarki w Opolu, Paweł Nako-
nieczny, Opolski Wojewódzki Inspek-
tor Inspekcji Handlowej, Ewa Sierpina, 
ekspert Polskiej Nagrody Jakości oraz 
Henryk Galwas, prezes zarządu Opol-
skiej Izby Gospodarczej, sekretarz ka-
pituły Opolskiej Nagrody Jakości.
LAUREACI
• Opolski Oddział Wojewódzki Naro-

dowego Funduszu Zdrowia w Opolu,

• Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
-Koźlu,

• SPZOZ Szpital Specjalistyczny 
MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głu-
chołazach,

• Opolskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego w Opolu,

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Opolu,

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Opolu

• Szpital Wojewódzki w Opolu.
 – Od marca zastanawialiśmy się, ja-
kie mamy szanse na pozyskanie kan-
dydatów do konkursu. Przedsiębiorcy 
w sytuacji otaczającej pandemii i wiel-
kiej niewiadomej nie bardzo mieli czas 
i ochotę na udział w konkursie – mówił 
Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby 
Gospodarczej. – Wtedy zrodził się 
pomysł nagrodzenia służby zdrowia. 
Jakość jej pracy jest przecież bardzo 
ważnym elementem. Po konsultacjach 
z Wojewodą, Marszałkiem i Prezyden-
tem zdecydowaliśmy, że trzeba  zmie-
nić formułę konkursu i w ten sposób 
docenić i wesprzeć służbę zdrowia. 

Nie zapomnieliśmy jednak o naszych 
przedsiębiorcach, mówił dalej Henryk 
Galwas – kapituła przyznała bowiem 
pięciu przedsiębiorcom tytuł Znakomi-
tego Przywódcy.
WYRÓŻNIENI
• Opolskie Centrum Onkologii im. 

prof. Tadeusza Koszarowskiego 
w Opolu,

• Krapkowickie Centrum Zdrowia,
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie,
• Stobrawskie Centrum Medyczne 

z siedzibą w Kup,
• Szpital Specjalistyczny im. św. Ja-

dwigi w Opolu,
• Caritas Diecezji Opolskiej,
• American Heart of Poland w Kę-

dzierzynie-Koźlu,
• Szpital Powiatowy im. Prałata J. 

Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich,

• Kliniczne Centrum Ginekologii, Po-
łożnictwa i Neonatologii w Opolu,

• SPZOZ MSWiA w Opolu,
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Ole-

śnie,
• Szpital Wojskowy z Przychodnią 

SPZOZ w Opolu.
Kapituła konkursowa doceniła także 
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WSPOMNIENIA

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epide-
miologiczne z: Brzegu, Głubczyc, Kę-
dzierzyna-Koźla, Krapkowic, Namysło-
wa, Nysy, Opola, Prudnika, Strzelec 
Opolskich, Kluczborka, Olesna, Prud-
nika
ZNAKOMITY PRZYWÓDCA

• Irena Pordzik, pełnomocnik Przed-
siębiorstwa PORJOT

• Jerzy Bar, prezes zarządu BJ sp. 
z o.o.

• Maciej Sonik, starosta krapkowicki
• Agata Duliniec, prezes Gniotpol 

Trailers sp. z o.o.
• Robert Galara, wiceprezes Galmet 

sp. z .o.o

Nagroda specjalna trafiła do Anny Ma-
tejuk, dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. 
Fundatorem Tunelowego  Przepły-
wowego Sterylizatora Powietrza była 
firma PROFI – ART Roberta Świerbiń-
skiego, członek Opolskiej Izby Gospo-
darczej.
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Samorząd Opola najlepszy w Polsce!
Ranking Wydatków Inwestycyjnych Samorządów sporządzany przez ogólnopolskie pismo 

„Wspólnota” to pasmo sukcesów Opola. W ciągu trzech lat stolica naszego województwa 
wspięła się na sam szczyt pośród prawie 2500 gmin w kraju! Dobrobytu i lepszego życia w mie-
ście oczywiście nie tworzą rankingi, ale to właśnie one pokazują, że kierunek rozwoju miasta 
został wybrany właściwie.

- To wyróżnienie bardzo cieszy szczególnie dlate-
go, że jest wynikiem prowadzonej przeze mnie po-
lityki zrównoważonego rozwoju – komentował na 
gorąco sukces miasta jego prezydent Arkadiusz 
Wiśniewski. – To nie byle co pokonać Warszawę, 
Kraków, Katowice czy Wrocław, a więc największe 
polskie miasta. 
Realizując nasze inwestycje stawiamy na takie 
propozycje, które przede wszystkim są „dla ludzi”. 
Mam tu na myśli na przykład wyremontowanie za-
niedbanej przez lata kamienicy przy ul. Damrota 
dla Centrum Dialogu Obywatelskiego, wybudowa-
nie na zrewitalizowanej ul. Krakowskiej Centrum 
Aktywizacji Społecznej, pachnący świeżością Park 
800-lecia, wyremontowaną, a w zasadzie zbudo-
waną niemal od początku Stegu Arena (dawny 
Okrąglak), czy też pnące się szybko do góry Cen-
trum Sportu po dawnym szpetnym Cieplaku.
Lista nowych inwestycji jest o wiele dłuższa, bo 
przecież w przeciwnym razie nie zostalibyśmy 
w tej dziedzinie ogólnopolskim liderem – dodaje.

Dworzec PKS

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski

INWESTYCJE
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Ważną częścią zmian w stolicy 
regionu jest również budowane 
w błyskawicznym tempie trzypo-
ziomowe skrzyżowanie, które po 
zakończeniu udrożni komunikacyj-
nie większość Opola. Miasto od-
zyskało też zaniedbany plac przy 
dworcu PKS. Znikają już stamtąd 
stare budy pamiętające jeszcze 
czasy PRL-u. Powstanie tam no-
woczesne centrum przesiadko-
we i kolejne kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. Nie do poznania 
zmieni się także plac przy obec-
nym dworcu głównym PKP. Nowe 
centra przesiadkowa powstają 
m.in.. z myślą o czystym powie-
trzu. W przyszłości pozwolą one 
z łatwością przesiąść się z samo-
chodów do ekologicznej komu-
nikacji miejskiej, w którą Opole 
skutecznie zainwestowało miliony 
złotych, pozyskując na ten cel tak-
że środki zewnętrzne. Priorytetem 
jest także komunikacja rowero-
wa. Na dwóch kółkach można już 
dojechać praktycznie w dowolne 
miejsce stolicy województwa, ale 
także daleko poza granice miasta.

W sercu stolicy regionu po daw-
nym zaniedbanym parkingu dum-
nie pręży się nowoczesny pl. Ko-
pernika, rozbudowany w ramach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatne-
go z podziemnym parkingiem na 
kilkaset samochodów. To jedno 
z najchętniej odwiedzanych miejsc 
w mieście. Choć nie jedyne, bo 
zielone płuca Opola czyli Wyspa 
Bolko i nowiutki wspominany już 
przez prezydenta Park 800-lecia 
z tysiącami nowych drzew i krze-
wów również przyciągają tłumy.

Plac Kopernika

Dworzec Wschodni

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

Tak jak długa jest lista nowych 
przedsięwzięć firmowanych przez 
samorząd Opola, tak równie atrak-
cyjnie przedstawiają się inne ran-
kingi, w których dostrzeżono na-
sze miasto. 2. miejsce w rankingu 
zamożności samorządów (lepsza 
tylko Warszawa). Czołowa dzie-
siątka najlepszych samorządów 
w kraju w realizowanych projek-
tach unijnych wg. zestawienia 
GUS (za nami m. in. Wrocław, Kra-
ków, Gdańsk, Katowice ... i wiele 
innych ponad 2200 samorządów). 
4. miejsce w rankingu zrównowa-
żonego rozwoju polskich samorzą-
dów sporządzonym przez naukow-
ców z Politechniki Warszawskiej 
we współpracy z Sejmową Ko-
misją Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej oraz Fun-
dacją „Teraz Polska”. 7. pozycja 
w Polsce pośród miast najbardziej 
przyjaznych dla ludzi młodych 
według Polskiej Fundacji im. Ro-
berta Schumana. Z kolei Miejski 
Zakład Komunikacyjny z Opola 
zajął 3. miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Przedsiębiorstw Komu-
nikacji Miejskiej 2020. To zapew-
ne efekt komunikacyjnej rewolucji, 

jaką w ostatnich latach przechodzi 
miejski przewoźnik, na którą prze-
znaczono ponad 121 mln zł. Auto-
rzy rankingu z Dziennika Gazeta 
Prawna zwrócili przede wszyst-
kim uwagę na dobrą współpracę 

MZK z miastem. Wreszcie miejsce 
w dziesiątce „Miast przyjaznych 
ludziom” redakcji prestiżowego 
magazynu Forbes i zwycięstwo 
pośród najlepiej użłobkowionych 
gmin w Polsce.

- Kolejne ogólnopolskie wyróżnienia dopingują mnie do jeszcze bardziej intensywnych działań. 
Oczywiście wiem, że wirus może skutecznie zatrzymać nas w niektórych działaniach, ale mimo to 
pozostaję optymistą. Wyjdziemy z tego pandemicznego dołka, a potem z jeszcze większą werwą 
będziemy zmieniać na lepsze nasze Opole. Tak jak robimy to do tej pory! – obiecuje prezydent.

Nowe autobusy dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
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Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. 
z o.o. realizuje największą inwestycję, 

nie tylko w historii opolskich wodociągów, 
ale w historii miasta Opola – Projekt pn. 

„Kompleksowa modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Opolu wraz z poprawą go-
spodarki wodno-ściekowej”.  Osiągnięcie 
zamierzonych celów przyczyni się do 
znacznego podniesienia atrakcyjności in-
westycyjnej aglomeracji opolskiej.

Geneza Projektu i misja Spółki

30.03.2017 r. WiK w Opolu Sp. z o. o. za-
warła umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie Projektu, 
który  realizowany jest w ramach przed-
sięwzięć inwestycyjnych w sektorze  wod-
no-ściekowym z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wartość Projektu brutto: ok. 210 mln zł.
Dofinansowanie z Funduszu Spójności 
UE: ok. 103 mln zł.
Planowany czas zakończenia Projektu:   
grudzień 2022 r.

„Projekt nie tylko wypełnia zobowiązania 
wynikające z wymogów unijnych, ale 
bezpośrednio realizuje misję Spółki po-
legającą na niezawodnej dostawie wody 
i odbiorze ścieków przy jednoczesnym 
stosowaniu nowoczesnych, chroniących 
środowisko technologii oraz jest odzwier-
ciedleniem przyjętych przez Zarząd strate-

gii i zadań statutowych w zakresie jakości 
i ochrony środowiska. Trzeba podkreślić, 
że Spółka od wielu lat efektywnie pozysku-
je i wykorzystuje środki unijne, a ta inwe-
stycja stanowi kontynuację realizowanych 
projektów dotyczących kompleksowych 
działań związanych z gospodarką wodno-

-ściekową na terenie aglomeracji Opole” 
– mówi Ireneusz Jaki, Prezes Zarządu 
w WiK w Opolu Sp. z o.o. 

Zakres rzeczowy

Na Projekt składa się trzynaście zadań, 
z czego większość została już zakończo-
na. W trakcie realizacji jest największa 
i kluczowa inwestycja o wartości ok. 170 
mln zł, tj. „Kompleksowa modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Opolu”. Wyko-
nawcą zadania jest WTE Wassertechnik 
(Polska) Sp. z o.o.
Oczyszczalnia ścieków jest  strategicznym 
obiektem dla miasta Opola i gmin ościen-
nych.  Dla realizacji inwestycji największe 
wyzwanie stanowi prowadzenie robót przy 
utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni. 
Ponieważ jest to inwestycja polegająca na 
kompleksowej modernizacji to do oczysz-
czania ścieków zostaną wykorzystane 
już istniejące, sprawdzone i efektywne 
rozwiązania technologiczne. Natomiast 
Spółka postawiła na podniesienie jakości 
pracy oczyszczalni poprzez zastosowanie 
wysoko sprawnych i energooszczędnych 
urządzeń, a tym samym zmniejszenie 
stopnia energochłonności procesów 

technologicznych w przeliczeniu na m3 
oczyszczanych ścieków. Co istotne, przy 
doborze wszystkich urządzeń brany pod 
uwagę jest aspekt optymalizacji zużycia 
energii elektrycznej. W procesie oczysz-
czania ścieków, w wyniku zaplanowanego 
wydłużonego okresu  fermentacji osadów 
w Wydzielonych Komorach Fermentacyj-
nych (WKF) z 21 do 26 a nawet 30 dni 
pozyskamy zwiększone ilości produk-
tu ubocznego fermentacji tzw. biogazu, 
wykorzystywanego do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej,  która w znacznym 
stopniu zaspokoi potrzeby energetyczne 
oczyszczalni ścieków i znacząco obniży 
koszty funkcjonowania Spółki.

Modernizacja spowoduje zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni ścieków 
o ok. 30%. Wybudowanych, przebudo-
wanych oraz wyremontowanych zosta-
nie ok. 70 obiektów. Do interesujących 
rozwiązań technicznych i technologicz-
nych należą, m.in.

a. hermetyzacja obiektów w celu zmniej-
szenia uciążliwości odorowej - wszyst-
kich obiektów części mechanicznej oraz 
znacznej części obiektów gospodarki 
osadowej;

b. budowa w pełni zhermetyzowanego 
punktu przyjęcia ścieków dowożonych 
samochodami asenizacyjnymi;

c. zastosowanie nowoczesnych krat, za-
równo rzadkich jak i gęstych, wyposażo-
nych w elastyczne pręty z GFK, dających 
lepszy efekt filtracji i większą elastycz-

Największa inwestycja w historii miasta Opola 
„Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”

INWESTYCJE
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ność rusztu cedzącego, co przekłada się 
na zwiększenie żywotności kraty;

d. zastosowanie systemu napowietrzania 
w postaci paneli napowietrzających 
Messnera w 4 sekcjach, dającego możli-
wość prowadzenia naprzemiennych pro-
cesów nitryfikacji i denitryfikacji w pełnej 
kontroli parametrów fizykochemicznych;

e. zastosowanie algorytmu pracy miesza-
deł w komorach osadu czynnego w opar-
ciu o stężenie tlenu i gęstość osadu. 
System będzie pozwalał na komunikację 
z SCADA, raportowanie alarmów oraz 
automatyczną zmianę nastaw miesza-
dła ze względu na warunki panujące 
w zbiorniku;

f. zastosowanie nadrzędnego modelu ste-
rowania procesami biologicznymi w ko-
morach osadu czynnego, w oparciu o 6 
scenariuszy;

g. budowa punktu przyjęcia kofermentatu 
w celu zwiększenia produkcji biogazu;

h. tłoczenie osadu odwodnionego pompą 
ślimakową ze wspomaganiem sprężo-
nym powietrzem i polimerem na składo-
wisko osadów;

i. zastosowanie dublowania obiektów/
urządzeń, dających możliwość ich wy-
łączenia z eksploatacji bez pogorszenia 
jakości oczyszczonych ścieków.

„Realizacja przedsięwzięcia będzie miała 
wysoce pozytywny wpływ na środowisko, 
a sama oczyszczalnia ścieków przeniesio-
na zostanie w nową jakość ekologiczną – 
bez zapachów, bez hałasu, energetycznie 
optymalna. Poprzez podniesienie spraw-
ności pracy oczyszczalni ścieków, jakość 

oczyszczonego ścieku odprowadzanego 
do rzeki Odry będzie jeszcze lepsza niż do-
tychczas. Pozostałe korzyści to m.in. więk-
sza ochrona gruntów i produkcja energii 
odnawialnej – biogazu. Co istotne, herme-
tyzacja obiektów ograniczy wydobywają-
ce się z oczyszczalni uciążliwe zapachy” 

– mówi Mateusz Filipowski, Wiceprezes 
Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyj-
nych w WiK w Opolu Sp. z o.o.

Inwestycja polegająca na modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Opolu ma za za-
danie ułatwić docelową przeróbkę osadów. 
Oczyszczalnia ścieków w Opolu posiada 
średniotemperaturową, taśmową suszar-
nię osadów. W procesach suszenia osad 
suszony jest do 92% suchej masy. Pod 
uwagę brane jest również zagospodarowa-
nie przyrodnicze osadów po odwodnieniu 
do poziomu 24-26% suchej masy. Osad 
ustabilizowany tlenowo i mechanicznie 
odwodniony kierowany jest do rolniczego, 

przyrodniczego lub gospodarczego wyko-
rzystania.

Wszystkie prace na modernizowanej 
oczyszczalni są realizowane zgodnie z za-
łożonym harmonogramem, a pandemia ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 nie wpłynęła i nie 
opóźniła prowadzonej inwestycji.

Pozostałe zadania, które zostały już 
zrealizowane w ramach Projektu to 
m.in:

• Dostosowanie możliwości analitycznych 
laboratorium do potrzeb zmodernizowa-
nej oczyszczalni ścieków.

• Modernizacja systemu zaopatrzenia 
miasta w wodę.

• Modernizacja wraz z rozbudową sieci 
wodociągowej.

• Modernizacja wraz z rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej.

• Utrzymanie sprawności funkcjonowania 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodo-
ciągowej.

Korzyści środowiskowe

 ▫ Ochrona środowiska

 ▫ Ochrona czystości rzeki Odry

 ▫ Produkcja zielonej energii

 ▫ Woda najwyższej jakości dla Opolan

 ▫ Opole skanalizowane w 100%

 ▫ Ekspresowa eliminacja awarii

 ▫ Ograniczenie uciążliwych zapachów

 ▫ Ochrona gruntów
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Lider branży

WiK w Opolu Sp. z o.o. zajęła zaszczytne 
3. miejsce w tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw 
Wodociągów i Kanalizacji.

Ceny za wodę i ścieki należą do najniż-
szych w kraju. Do istotnych osiągnięć 
w ostatnich latach należą, m.in: rozbudowa 
i modernizacja sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej, rozwój akredytowanego labo-
ratorium, wprowadzenie zintegrowanego 
systemu informatycznego (ZSI) w celu 
optymalizacji procesów zarządzania, roz-
budowa systemu GIS, wdrożenie unikato-
wej w skali kraju technologii bezwykopowej 
renowacji kanałów, zwiększenie bezpie-
czeństwa strategicznych obiektów miasta 
Opola, poprawa jakości obsługi klienta, 
powołanie Rady Naukowej, efektywna 
realizacja strategii biznesu społecznie od-
powiedzialnego (CSR), wykreowanie marki 

„woda Opolanka z głębi ziemi” i w końcu 
realizacja dużych projektów unijnych.

Z pewnością kapituła konkursu brała pod 
uwagę całokształt działań Spółki.  Trze-
cie miejsce w tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw 
Wodociągów oraz czwarte miejsce trzy 

razy z rzędu w ubiegłych latach jest po-
twierdzeniem umiejętności i kompetencji 
całego zespołu Spółki oraz słuszności re-
alizowanych działań, dzięki którym opol-
skie wodociągi znalazły się w czołówce 
przedsiębiorstw wod-kan w Polsce.

WiK w Opolu Sp. z o.o. jest laureatem 
wielu innych prestiżowych nagród takich 
jak: „Gazele Biznesu”, „Ekolaur Polskiej 
Izby Ekologii”, „Pracodawca - Organizator 
Pracy Bezpiecznej”, „Nagroda Miasta Opo-
la w dziedzinie Kultury”, „Opolska Marka 

– wyróżnienie” „Eko Firma”, wyróżnienie 
przyznane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, „Platynowy Laur Umiejętności 
i Kompetencji” przyznany Ireneuszowi Jaki, 
Prezesowi Zarządu przez Opolską Izbę 
Gospodarczą.

Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Spójności

INWESTYCJE
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Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Eko-

nomiczna w Brzegu w październiku 
2020 roku zainaugurowała 19. rok swojej 
działalności. Przez ten czas wpisaliśmy 
się już trwale w lokalne środowisko i spo-
łeczność Opolszczyzny. Nasza działal-
ność koncentruje się na trzech obszarach: 
nauce, edukacji i otoczeniu gospodarczo 

-społecznym.
WSHE dla nauki

Pracownicy badawczo-dydaktyczni zatrud-
nieni na Uczelni regularnie publikują w kra-
jowych i zagranicznych czasopismach 
naukowych. Dzięki wsparciu Kanclerzy 
Uczelni wydawane są również publikacje 
naukowe w postaci monografii i opraco-
wań redakcyjnych. W zespole nauczycieli 
akademickich nie brakuje osób, które po-
dejmują działania naukowe we współpracy 
z ośrodkami polskimi i zagranicznymi – re-
alizujemy badania we współpracy z Uni-
wersytetem Wrocławskim w ramach mię-
dzynarodowego projektu Learning Tree, 
indywidualnie realizowałam również staż 
na Uniwersytecie w Helsinkach. Współ-
pracujemy z Uniwersytetem w Lyonie 
i Winnickim Państwowym Uniwersytetem 
Pedagogicznym na Ukrainie.

Działając dla nauki polskiej i światowej 
skupiamy się na takich celach, jak umożli-
wienie pracownikom badawczo-dydaktycz-
nym udziału w międzynarodowych i krajo-
wych konferencjach naukowych, stażach 
i szkoleniach. Podejmujemy badania na-
ukowe zgodne z zainteresowaniami oraz 
realizowaną problematyką zajęć dydak-
tycznych. Systematycznie organizujemy 
konferencje i seminaria naukowe.

WSHE dla edukacji

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-
miczna w Brzegu oferuje studentom cieka-
we kierunki i specjalizacje, które nie tylko 
są obiecujące z punktu widzenia obszarów, 
które obejmują, ale również ze względu 
na praktyczny wymiar prowadzenia zajęć. 
Studia o profilu praktycznym to przede 
wszystkim odpowiedź na zapotrzebowa-
nie pracodawców. Uczelnia gwarantuje 
przystosowany do obecnych realiów, no-
woczesny program nauczania.
W obecnych czasach bardzo ważne jest 
również wykształcenie tzw. umiejętności 

miękkich, czyli umiejętności pracy w gru-
pie, kreatywnego myślenia i innowacyjne-
go podchodzenia do rozwiązywania pro-
blemów. Wykładowcy prowadzący zajęcia 
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekono-
micznej w Brzegu to nie tylko doskonale 
wykształceni nauczyciele akademiccy ze 
stopniami naukowymi, ale również wybitni 
praktycy doceniani w środowisku pedago-
gów, psychologów i specjalistów w wąskich 
zakresach, takich jak praca penitencjarna, 
resocjalizacyjna, poradnictwo zawodowe, 
coaching i inne.
Dużą wartością studiów o profilu prak-
tycznym jest położenie nacisku na kształ-
towanie praktycznych umiejętności zawo-
dowych. Studenci rozwijają kompetencje 
ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na 
zajęciach treningowych i warsztatowych 
specyfikę kontaktu wychowawczego, opie-
kuńczego i terapeutycznego, w zależności 
od wybranej specjalności.

WSHE dla otoczenia 
społeczno-gospodarczego

Wrastając w atmosferę Opolszczyzny 
i Brzegu zauważamy jego problemy 
i chcielibyśmy przyczynić się do ich łago-
dzenia, a docelowo do ich rozwiązania. Te 
nasze intencje leżały i nadal leżą u pod-
staw takich inicjatyw WSHE jak Świetlica 
Socjoterapeutyczna, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, Biuro Karier, Wtorki Naukowe, 
a ostatnio Opolska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych i Społecznych Alma Pru-
dentia, która od dwóch lat z powodzeniem 
realizuje takie projekty, jak Punkt Porad-
nictwa Rodzinnego, czy Punkt Informacyj-
no-Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
od środków psychoaktywnych i ich rodzin. 
Celem tych zadań jest poprawa jakości 
życia brzeskich rodzin poprzez udzielanie 
pomocy i wsparcia, szczególnie w sytu-
acjach trudnych i kryzysowych. Priorytet 
działań w tym zakresie stanowi zapewnie-
nie poradnictwa oraz pomocy skierowanej 
zarówno do dzieci, młodzieży, jak i ich ro-
dziców. Celem tych działań jest zahamo-
wanie tendencji wzrostowej występowania 
zachowań ryzykownych dla zdrowia. 
Poza wsparciem osoby uzależnionej, 
pomoc kierujemy do całych rodzin, osób 
współuzależnionych, do dzieci, które mają 
trudności w funkcjonowaniu w grupie ró-
wieśniczej i trudności w uczeniu się. Dyżur 

doradcy rodzinnego i pedagoga ma rów-
nież na celu działania z zakresu profilak-
tyki uniwersalnej, a zatem obejmowanie 
wsparciem i opieką rodzin, które nie zma-
gają się z uzależnieniami, ale potrzebują 
wsparcia w zakresie realizowania ról mał-
żeńsko-rodzinnych na wszystkich etapach 
cyklu rozwoju rodziny.

Cele, jakie przyświecają Uczelni to dosko-
nalenie procesu dydaktycznego, dalsze 
dostosowywanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb środowiska i rynku pracy, rozwój 
i doskonalenie kadry dydaktycznej. Sfor-
mułowana przez Szkołę oferta dydaktycz-
na zauważa nie tylko kanony pedagogiki 
lecz także potrzeby regionu, rynku pracy, 
oczekiwania mieszkańców i włodarzy tego 
terenu. Jako władze Uczelni wsłuchujemy 
się uważnie w to, co mówią mieszkańcy 
tych ziem, co sugerują nam władze samo-
rządowe i rządowe tego terenu i reaguje-
my na to tworząc programy coraz bardziej 
osadzone w życiu tych okolic. Prowadzone 
projekty unijne związane m.in. z wyrów-
nywaniem szans osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy pokazują, że Uczelnia jest 
otwarta, przyjazna i w praktyce realizuje 
funkcję integracyjną, spajającą lokalną 
społeczność.

dr Aleksandra Aszkiełowicz
Prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno 

-Ekonomicznej w Brzegu
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Produkcja w Opolu na europejską skalę -
Nutricia Zakłady Produkcyjne otwierają 
nową linię produkującą musy w tubkach

Nowy wydział produkujący de-
serki dla dzieci w tubkach 

to kolejna, ważna inwestycja 
w Zakłady Produkcyjne Nutricia 
w Opolu. Produkcja nowoczesne-
go formatu produktów przyniosła 
nie tylko wzrost zatrudnienia, ale 
również potwierdziła strategicz-
ne znaczenie fabryki w Europie 
dla grupy spółek DANONE. 

Ruszyła produkcja nowego dla 
Nutricia Zakłady Produkcyjne for-
matu produktów dla niemowląt 
i małych dzieci. Pierwsze deserki, 
w wygodnych do konsumpcji tu-
bek o pojemności od 80 do 110 g, 
już opuściły, w tempie 160 sztuk 
na minutę, linie produkcyjną i tra-
fiły do polskich konsumentów oraz 
na kilka kluczowych, europejskich 
rynków m.in. do Portugalii, Włoch, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także 
Francji i Holandii. Inwestycja kosz-
towała ponad 15 mln zł i mimo trud-
nego czasu, zintensyfikowanych 
obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa, została ukończo-
na w terminie. Opolska fabryka, 
wśród głównych czynników suk-

cesu, wymienia udaną współ-
pracę z lokalną firmą budowlaną 
i ponad 30 lokalnymi dostawcami 
oraz zaangażowanie i doświad-
czenie swoich pracowników. 
Kolejna inwestycja potwierdza-
jąca strategiczną rolę Opola na 
mapie Europy.
Otwarcie nowej linii produkcyjnej to 
kolejna, ważna inwestycja w Opolu 
grupy spółek DANONE, której czę-
ścią od 2007 roku są Nutricia Za-
kłady Produkcyjne. Dwa lata temu 

DANONE zdecydował się przenieść 
do Opola produkcję bardzo wy-
magającej żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego dla 
niemowląt. Produkty te trafiły do 
fabryki z uwagi na nowoczesne za-
plecze produkcyjne, w tym sterylną 
linią produkcyjną mlek w puszkach, 
która uruchomiona została w 2014 
roku.

Jesteśmy największą fabryką DA-
NONE w Europie. Obecnie wy-
twarzamy ponad 1 300 rodzajów 
produktów oraz wariantów smako-
wych na 13 liniach produkcyjnych. 
Z nowym formatem tubek dopeł-
niliśmy i tak już kompleksowe 
portfolio produktów dla niemow-
ląt i małych dzieci. Umocniliśmy 
jednocześnie stabilność naszej 
produkcji oraz zwiększyliśmy 
konkurencyjność na rynku, nie 
tylko w Polsce. 83 % wysokiej ja-
kości produktów z Opola trafia do 
ponad 101 krajów na całym świecie. 
mówi Andrzej Drosik, Dyrektor 
Zakładów Produkcyjnych Nutricia 
w Opolu. 

INWESTYCJE
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  K U L I N A R I A

Restauracja „Wozownia”
Restauracja „Wozownia” to powrót do 

tradycji. W klimatycznym wnętrzu 
w otoczeniu starych zdjęć, obrazów i an-
tyków z dominującym motywem winogron 
i powozów, znajdą Państwo doskonałą 
kuchnię polską i regionalną o tradycyjnych 
i sprawdzonych recepturach. Dla naszych 
małych gości stworzyliśmy plac zabaw ze-
wnętrzny oraz specjalne menu.
W restauracji znajdują się wyjątkowe 
ogródki, przyozdobione powozami, które 
mogą zmieścić ponad 150 osób. W re-
stauracji znajdują się również cztery sale, 
które mieszczą ponad 130 osób. Dwie 
sale mieszczące 45 i 20 osób na piętrze 
zostały ozdobione pięknymi, wyjątkowy-
mi freskami namalowanymi przez profe-
sora Nowikowa. Dzięki tym salom mamy 

możliwość organizacji małych wesel czy 
spotkań okolicznościowych – istnieje 
możliwość rezerwacji całego piętra. Sala 
większa jest klimatyzowana.
Restauracja „Wozownia” to idealne miej-
sce na spotkania rodzinne, towarzyskie 
czy innego rodzaju imprezy okolicznościo-
we. Mamy możliwość przyjmowania więk-
szych grup w okresie letnim – wycieczki. 
W stylowych i ciepłych wnętrzach naszej 
restauracji serwujemy wyjątkowe dania. 
Wykwalifikowany i doświadczony zespół 
kucharzy dba o to, aby posiłki były nie 
tylko smaczne, ale również zdrowe i wy-
kwintnie podane.
Bogate menu oraz specjały naszych ku-
charzy zadowolą nawet najbardziej wy-

magające podniebienia. Wszystkie dania, 
które wychodzą z kuchni są przygotowy-
wane według tradycyjnych i sprawdzo-
nych przepisów.
Do tradycyjnych, polskich dań wykorzystu-
jemy tylko i wyłącznie naturalne produkty, 
zioła i przyprawy.
Restauracja „Wozownia” posiada do 
dyspozycji klientów klimatyzowaną salę 
o powierzchni 84 m2 z niezależnym wej-
ściem. Do dyspozycji gości jest toaleta 
oraz telewizor z możliwością odtwarzania 
filmów czy prezentacji. W sali mogą odby-
wać się małej i średniej wielkości imprezy 
okolicznościowe, bowiem bez problemu 
zmieści się ponad 40 osób. Sala VIP jest 
umeblowana w antyki, które nadają wnę-
trzu wspaniałą i wyjątkową atmosferę.
Wyrazisty charakter sali podkreśla luksu-
sowy klimat, który idealnie nadaje się na 
Państwa imprezę. 
W naszej restauracji gościł w dniu 30 
czerwca 2015 roku zespół Band&Chorus 
z Konsulem Stanów Zjednoczonych. 
Przyjmowaliśmy uczestników delegacji 
Ukrainy, Dubrownika, Goslaru, rektorów 
Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki 
Opolskiej, dyrektorów przedsiębiorstw 
i wielu innych znaczących gości.
Na VII Festiwalu Smaków Opolskich 
w 2015 roku restauracja Wozownia przy 
ogromnej konkurencji zajęła I miejsce 
za potrawę „Świeżonka” co było dla nas 
ogromnym wyróżnieniem. 
Chciałbym podkreślić też fakt, że Wozow-

nia jest miejscem przyjaznym dla osób 
niepełnosprawnych - brak progów i prze-
szkód na terenie Wozowni i w lokalu, dla 
rodziny – ogródek dla dzieci, a także dla 
zwierząt - wyznaczone są dla nich spe-
cjalne miejsca.

Janusz Piotrowicz właściciel restauracji 
Wozownia ukończył Uniwersytet Ekono-
miczny na wydziale Prawa i administracji 
z tytułem magistra. Prowadził wiele dzia-
łalności gospodarczych, które pozwoliły 
na tyle rozwinąć skrzydła aby wybudo-
wać z ruiny perełkę Brzegu. Od 2013 
roku wspólnie z córką współwłaścicielką 
restauracji Wozownia w Brzegu, która 
ukończyła studia dzienne I i II stopnia na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocła-
wiu na wydziale Zarządzanie i Inżynieria. 
W restauracji Wozownia właścicielka wraz 
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z prof. Grigorij Nowikow jest współtwórcą 
i indywidualnym twórcą ośmiu malowideł 
naściennych z motywem winogron, chmie-
lu i magnolii.  Restauracja w 2018 roku 
zajęła I miejsce w konkursie NTO na naj-
lepszą restaurację roku w powiecie brze-
skim i II miejsce na najlepszą restaurację 
roku w województwie opolskim. Lokal 
przeszedł w 2019 roku bardzo pozytywnie 
certyfikację nadaną przez Opolską Regio-
nalną Organizację Turystyczną i dołączył 
do szlaku kulinarnego Opolski BIFYJ przy-
gotowując potrawy charakterystyczne dla 
jej regionu. Oprócz dań tradycyjnych restauracja wy-

prowadziła od 2017 roku cykl wieczorów 
kulinarnych Europy z oprawą wizualną 
i muzyczną danego kraju. Menu wieczo-
rów składa się z czterech dań i jest przygo-
towywane przez profesjonalnych kucharzy 
w konsultacji z kucharzami z określonych 
państw Europy. Restauracja organizo-
wała koncerty niedzielne m. in. trzykrot-
nego występu artystów zespołu „Śląsk”. 
Restauracja co roku organizuje Brzeskie 
Biesiady Piwne, w których uczestniczy 
około 700 osób. Biesiady mają rozbudo-
wany program artystyczny, w którym biorą 
udział m. in. Bractwo Rycerskie, grupy re-
konstrukcyjne nawiązujące do wydarzeń 
historycznych i rożne zespoły muzyczne. 

W restauracji znajduje się 16 zabytkowych 
wozów i powozów konnych z określoną hi-

storią i opisem przywiezionych z różnych 
regionów Europy. Obecnie w sezonie let-
nim funkcjonuje także atrakcja turystyczna 
w postaci profesjonalnych riksz i mobilne-
go punktu informacji turystycznej. Restau-
racja Wozownia stawia przede wszystkim 
na jakość świadczonych usług. Jest miej-
scem przyjaznym dla dzieci (plac zabaw, 
menu dla dzieci), rodzin (większe stoły), 
niepełnosprawnych (płaski teren) oraz 
zwierząt (miejsca wyznaczone dla pupili). 
Stawiamy na ciągłe doskonalenie i pod-
noszenie poziomu świadczonych usług. 
Obecnie trwa także inwestycja w drugi 
obiekt – zabytkowa willa. Budynek ten jest 
rodzinną własnością i w przyszłości ma 
pełnić funkcje ekskluzywnej restauracji 
z ogromną salą dla ok. 120 osób o naj-
wyższym standardzie o nazwie „Magnolia”. 

K U L I N A R I A
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 NOWOCZESNOŚĆ

DOKTORVOLT Z MALICHOWA
Firma Doktorvolt z Malichowa 

pod Dobrodzieniem specja-
lizuje się w produkcji rozdzielnic 
budowlanych, fotowoltaicznych 
i przedłużaczy. Przedsiębiorstwo 
funkcjonuje już od wielu lat i zdo-
było pozycję na rynkach w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Skandynawii 
i Europie Zachodniej. Procesy pro-
dukcyjne są zgodne z normą ISO 
9001:2015 certyfikowaną przez 
TÜV SÜD w zakresie projektowa-
nia, produkcji i sprzedaży. Spe-
cyfika działania przedsiębiorstwa 
oparta jest na jakości kontrolowa-
nej na każdym kroku.

Głównym produktem Doktorvolt są 
rozdzielnice budowlane z gniazda-
mi, oparte na hermetycznych, od-
pornych na uderzenia obudowach, 
gniazdach Mennekes i wyłączni-
kach nadprądowych 10kA z do-
puszczeniem VDE. Kompozycja 
owych składników daje najwyższą 
jakość, skrupulatnie kontrolowaną 
na poszczególnych etapach pro-
dukcji. W odpowiedzi na potrzeby 
przemysłu, do profesjonalnych 
zastosowań stworzona została 
również seria rozdzielnic Premium 
z zabezpieczeniami SIEMENS. 

Niezawodność stosowanych kom-
ponentów pozwala producentowi 
zapewnienie pięcioletniej gwaran-
cji na stabilną pracę omawianych 
rozdzielnic.

Kolejnym obszarem działalności 
Doktorvolt jest produkcja rozdziel-
nic fotowoltaicznych. Skrzynki 
przyłączeniowe PV są oparte na 
obudowach o napięciu znamio-
nowym 1000V, dedykowanym 
do instalacji solarnych. Są rów-
nież oparte na komponentach od 
sprawdzonych dostawców, jak 
Mersen czy Phoenix Contact. Naj-
wyższej jakości zabezpieczenia, 
w połączeniu z certyfikowanym 

systemem kontroli jakości gwa-
rantuje niezawodność produktów 
Doktorvolt, które zostały docenio-
ne przez szerokie grono odbior-
ców w Polsce i zagranicą.

W najbliższej przyszłości asorty-
ment Doktorvolt zostanie wzbo-
gacony o rozdzielnice typu Wall-
box, dedykowane do ładowania 
pojazdów elektrycznych. Jest to 
odpowiedź na dynamikę zmian 
na rynku motoryzacyjnym, gdzie 
pojazdy oparte o silniki zasilane 
prądem zdobywają coraz więk-
szą popularność. Podobnie jak 
w przypadku poprzednio oma-
wianych produktów, rozdzielnice 
będą oparte o starannie wyszuka-
ne komponenty, sprawdzone pod 
kątem jakości i bezpieczeństwa, 
projektowane przez doświadczo-
nych specjalistów.

 Przywiązanie do jakości 
oraz kompleksowa obsługa klienta 
to podstawy działania firmy Dok-
torvolt. Firma została wyróżnio-
na m.in. tytułem Gazeli Biznesu, 
Opolskiej Marki, Opolskiej Nagro-
dy Jakości. Nagrody te są motywa-
cją do dalszego rozwoju i dbałości 
o detale na każdym etapie działa-
nia przedsiębiorstwa.
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Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - 28.10.2020
Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX wyniosło 6327 tys. osób i tym samym 
okazało się o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze 
przedsiębiorstw, we wrześniu zatrudnienie okazało się o 0,3% wyższe niż przed miesiącem. Po bardzo złych kwietniu i maju w miesiącach letnich 
widać już było postępującą systematycznie poprawę, wynikającą z przywracania do pracy wcześniej wstrzymywanych działalności oraz przywra-
cania zwykłego wymiaru pracy.
Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia w pierwszych trzech kwartałach roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrud-
nienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,4%), gospodarce odpadami (o 3,6%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 3,5%) 
informacji i komunikacji (o 3,4%), magazynowaniu (o 2,8%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,7%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają 
szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,6%) oraz produkcji odzieży (o 8,5%), ale również w administrowaniu działalności 
wspierającej (o 5,9%).
Skrajnie różna jest sytuacja pomiędzy poszczególnymi branżami przemysłowymi w zakresie dynamiki sprzedaży. W okresie I-IX 2020 sprzedaż 
w przemyśle była przeciętnie o 3,2% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W części branż sprzedaż okazała się jednak wyraźnie 
wyższa niż przed rokiem, choćby w: gospodarce odpadami (o 9,7%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 7,5%), produkcji urządzeń elek-
trycznych (o 7,1%), produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,2%). W tym samym czasie głęboki regres odczuwalny był w:  produkcji pojazdów samo-
chodowych przyczep i naczep (o 20,3%), wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (o 20,0%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,4%), 
produkcji maszyn i urządzeń (o 13,2%). Co ważne silne zróżnicowanie utrzymuje się do chwili obecnej. We wrześniu w produkcji urządzeń 
elektrycznych zanotowano sprzedaż o 26,6% wyższą niż przed rokiem a w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 22,8%. 
W przypadku zaś produkcji pozostałego sprzętu transportowego sprzedaż była we wrześniu niższa niż przed rokiem o 25,6%, a w przypadku 
wydobywania węgla kamiennego i brunatnego niższa o 17,8%.
W pierwszych trzech kwartałach roku w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5330 PLN. Okazało się ono wyższe niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,5%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że przeciętne wy-
nagrodzenie wzrosło we wrześniu o 0,6%, a w stosunku do notowanego przed rokiem o 5,6%. Wzrost płac we wrześniu jest zjawiskiem typowym 
(wypłacane są wtedy premie i nagrody), a tegoroczna poprawa okazała się lepsza od oczekiwanej. Może to świadczyć o postępującym przyspie-
szaniu gospodarki po krytycznych miesiącach.
Znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami utrzymuje się. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX odnotowano 
w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 81,1%), informacja i komunikacja (o 73,5%), wydobywanie węgla 
kamiennego i brunatnego (o 52,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 49,3%), produkcja 
wyrobów farmaceutycznych (o 41,1%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 36,3%) oraz produkcja napojów (o 29,8%).
Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,2%), produkcja skór i wyrobów 
skórzanych (o 35,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 29,5%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 24,9%), produkcji mebli (o 23,7%), administra-
cja i działalność wspierająca (o 23,5%), handel detaliczny (o 22,9%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 22,2%).
Zwraca uwagę, że w przypadku wyników poszczególnych branż silnie różnią się schematy wchodzenia i wychodzenia z okresu kryzysowego. 
Różna była reakcja w zakresie sprzedaży, zatrudnienia i poziomu płac. Nie ma więc jednej uniwersalnej „litery” jakiej kształt można by próbować 
przypisać ostatniemu kryzysowi.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 28.10.2020
W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 172,5 
tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama, jak w trzech poprzednich miesiącach i jednocześnie 
o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.
Z zestawienia danych GUS wynika, że we wrześniu najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim 
(9,9%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).
Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku 
z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe.
Przeciętne uposażenie w pierwszych trzech kwartałach roku wyniosło dla całego kraju 5330 PLN w przemyśle i 5333 PLN w budownictwie. 
W stosunku do danych z okresu I-VIII płace w przemyśle okazały się o ok. 2 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 12 PLN. Najwyższe płace 
w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6052 PLN), dolnośląskim (5923 PLN) i śląskim (5688 PLN); najniższe zaś w warmiń-
sko-mazurskim (4480 PLN), podkarpackim (4574 PLN) i podlaskim (4667 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: 
mazowieckim (6753 PLN), dolnośląskim (5762 PLN) i podlaskim (5407 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4178 PLN), lubelskim (4205 PLN) 
i lubuskim (4290 PLN).
Przeciętnie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,2% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego 
spadku produkcji ogółem, w sześciu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzed-
niego, odpowiednio w województwach  podlaskim (o 5,3%), mazowieckim (o 5,1%), kujawsko-pomorskim (o 1,3%), łódzkim (o 1,0%), pomorskim 
(o 0,8%), zachodniopomorskim (o 0,6%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż panuje w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 17,5%), 
śląskim (spadek o 12,0%) i podkarpackim (spadek o 9,3%).
Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2020 spadła przeciętnie o 1,4%. Mimo to w części regionów zanotowano wzrosty wydajności względem 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: podlaskim (o 4,6%), łódzkim (4,4%) oraz kujawsko-pomorskim (3,9%). Naj-
niższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 8,3%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 8,0%) oraz podkarpackim (spadek o 6,3%).
Przeciętnie w okresie I-IX 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 1,6% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie 
dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż 
przed rokiem odpowiednio o aż 31,6%, 18,9% i 16,6%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 8,1%), zachodniopo-
morskim (o 5,6%) i opolskim (o 4,4%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach o najwyższym wzroście sprzedaży: warmiń-
sko-mazurskim 32,5%, łódzkim 17,7% i małopolskim 16,4%; najniższy zaś wynik w województwach: świętokrzyskim (spadek o 6,9%) i lubuskim 
(spadek o 6,0%), wielkopolskim (spadek o 5,8%).

źródło:https://kig.pl/
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  STATYSTYCZNIE

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

OPOLSKIE
Powierzchnia w km² 9 412 Ludność tys. 981

% Polski 3,0% % Polski 2,6%

Gęstość zaludnienia osób na km² 104,2 Współczynnik urbanizacji 53,2%
Polska 122,7 Polska 60,0%

PKB na mieszkańca tys. PLN 47 329 PKB mln PLN 46 420
Średnia Polski = 100% 79,8% % Polski 2,04%

Rynek pracy koniec września 2020 Rynek pracy

Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. 24,8
Pracujących w tys. (szacunkowo) 339,9
Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkowo) 364,7

Stopa bezrobocia 6,8%
Polska 6,1% Rejestr bezrobotnych

Rynek pracy we wrześniu 2020

Bezrobotnych na ofertę pracy 8,0
Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. 3,5
Bezrobotni wyrejestrowani w tys. 3,7

Przemysł - sektor przedsiębiorstw I - IX 2020 Dynamiki - przemysł

Sprzedaż mln PLN 23 621
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 400
Zatrudnienie w tys. 59
Płaca PLN 5 100

Sprzedaż I - IX 2019 = 100 96,9
Zatrudnienie I - IX 2019 = 100 96,5
Wydajność I - IX 2019 = 100 100,4
Płaca I - IX 2019 = 100 105,2

Budownictwo - sektor przedsiębiorstw I - IX 2020 Dynamiki - budownictwo

Sprzedaż mln PLN 3 334
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 476
Zatrudnienie w tys. 7
Płaca PLN 4 835

Sprzedaż I - IX 2019 = 100 95,6
Zatrudnienie I - IX 2019 = 100 96,6
Wydajność I - IX 2019 = 100 99,0
Płaca I - IX 2019 = 100 104,8

Mieszkania oddane do użytku I - IX 2020 Liczba mieszkań w szt.

Oddane do użytku ogółem szt. 1 858
  budownictwo indywidualne szt. 958
  budownictwo pozostałe szt. 900
Dynamika I - IX 2019 = 100 107,8

Powierzchnia ogółem tys. m² 214
  budownictwo indywidualne tys. m² 148 Przeciętna powierzchnia lokalu m²
  budownictwo pozostałe tys. m² 66
Dynamika I - IX 2019 = 100 109,3

Przeciętna powierzchnia m² 115
  budownictwo indywidualne m² 155
  budownictwo pozostałe m² 73

Dane: GUS oraz obliczenia KIG na podstawie danych GUS str. 13
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OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
ul. Krakowska 39, 45-075 Opole

www.oig.opole.pl
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