Witamy w firmie Lech-Gotthardt
Elżbieta

Firma Lech-Gotthardt Elżbieta jest firmą rodzinną powstałą w 1996 roku w
Zgorzelcu. Na działalność jednostki składają się 2-dwie restauracje, klub,
pensjonat

i

działalność

cateringowa.

Początek

firmie

dała

„Piwnica

Staromiejska”

która przez 13 lat znajdowała się w wynajętym lokalu. Po
kłopotach z najemcą i półrocznej przerwie restauracja wznowiła swoją działalność
i od sierpnia 2011 znajduje się wis a` wis we własnym lokalu. Budynek Silosa, w
którym mieści się ta restauracja od 1 grudnia 2012 r. jest również siedzibą

SiloCLUBU
Trzecim miejscem wykonywania działalności jest „Zagroda Kołodzieja”.
W 2005 roku miała miejsce translokacja domu przysłupowego (z 1822 r.) z
Wigancic Żytawskich do Zgorzelca. Prace konserwatorskie przy renowacji obiektu
zostały wsparte ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”. Na bazie tego konserwatorskiego
dzieła powstała w 2007 r. „Zagroda Kołodzieja” najpierw Restauracja, a po
2-dwóch latach ***Pensjonat.
Wszystkie nieruchomości w których wykonywana jest działalność gospodarcza są
własnością firmy. Lokale gastronomiczne i pensjonat znajdują się w
zaadaptowanych obiektach zabytkowych. Za umiejętność dostosowania obiektów

zabytkowych do funkcji współczesnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w 2008 roku uhonorował firmę złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”
Parlament Europejski dostrzegając mecenat i zasługi firmy nagrodził w 2011 roku
Lech-Gotthardt Elżbietę - Europejską Nagrodą Obywatelską za ratowanie domów
przysłupowych pojętych jako Europejska spuścizna kulturowa.

Rok później w uznaniu za wzorcowo przeprowadzone prace konserwatorskie przy
renowacji domu kołodzieja Akademia Bernharda Remmersa podczas
Międzynarodowych Targów Konserwacji Zabytków w Lipsku, nagrodziła firmę
prestiżową Nagrodą uznając „Zagrodę Kołodzieja” Europejskim Zabytkiem Roku
2012 roku. Jest to drugi po zamku w Malborku uhonorowany polski obiekt
historyczny. Dwa lat wczesniej nagrodę taką otrzymał wielki Spichlerz w
Hamburgu, a cztery zespół pałacowo-parkowy Małe Carycyno pod Moskwą.

Catering

to ważna dziedzina funkcjonowania firmy. Lata praktyki od 2000r.
zaowocowały poważnym rynkiem zbytu. Od lat jednostka obsługuje Polskie
placówki dyplomatyczne na terenie Niemiec: Ambasadę RP w Berlinie oraz
Konsulaty w Hamburgu i Monachium. Z usług firmy korzystają polskie podmioty
wystawiające się podczas Międzynarodowych Targów w Lipsku, Berlinie i Wenecji

oraz otwierające w kraju zakłady produkcyjne np. w strefie ekonomicznej w
Wykrotach k/Bolesławca oraz otwierające centra handlowe tj „Leroy Merlin”,
„Castorama”, czy "Fantasy Park" w Zgorzelcu, Toruniu, Płocku i Bytomiu.

Kadra firmy Lech-Gotthardt Elżbieta
Właściciel : Elżbieta Lech - Gotthardt 17 - lat doświadczenia w branży
gastronomicznej.
Specjalista d/s produkcji : Kamila Lech-Gajda
Wykształcenie Wyższe –Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
Praktyka zawodowa:
- Hotel Intercontinental *****- Warszawa,
- Hotel Hapimag-Belvedere ****, Interlaken Szwajcaria,
- Hotel Mucross Park Hotel *****, Killarney, Irlandia,
- Hotel Belbridge House Hotel ****, Spanish Point *** Irlandia.
Specjalista do spraw inwestycji- Jerzy Gotthardt
Praktyka zawodowa:
Kierownik Grupy Remontowej – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Bogatyni
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu
Menager Sylwia Lis wykształcenie średnie gastronomiczne
Menager Bartosz Fikowski wykształcenie średnie gastronomiczne
Kadry i sprawy finansowe prowadzi firma AUDYTOR
Stan zatrudnienia na 30.08.2013 rok to 17 osób na pełnych etatach, 5
uczniów, 3 umowy zlecenia:

Zamierzenia: krótkoterminowe 2013-2015
1. Rozbudowa kompleksu gastronomiczno-hotelarskiego „Zagroda
Kołodzieja” Aleje Lipowe 1 w Zgorzelcu. Etap II
Budowa budynku inwentarskiego tj. Stodoły i Obory, w kształcie
litery L, gdzie łączyć się będą dwie funkcje: rolna i hotelarska.
Budynek Obory, w części parteru będzie podzielony. W jednej
wydzielonej części znajdować się będzie żywy inwentarz (konie,
krowy, świnie, kury) Z drugiej będzie znajdować się recepcja
hotelowa i 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych. Na I pierwszym
piętrze Obory będą pokoje hotelowe. Stodoła otwarta do kalenicy,
będzie nowoczesną salą konferencyjną i biesiadną na około 150
osób. Nowy budynek gospodarczy będzie niższy i skromniejszy od
domu kołodzieja. Cała „Zagroda Kołodzieja” zaprojektowana została wg
kanonów architektury łużyckiej. Nie ma w Europamieście i całym
regionie podobnej oferty turystycznej połączenia
komercyjnego
standardu***(3 gwiazdkowego) pensjonatu z funkcją rolną, gdzie
rytm dnia wyznaczać będą zwierzęta dopominające się porannego
obrządku.

Zamierzenia: długoterminowe 2016-2020

2. Adaptacja budynku Silosa na funkcje gastronomiczno-hotelarskie
Etap II tj. wykonanie 3 –trzech apartamentów hotelowych (szklana
winda na zewnątrz budynku od strony Nysy) drink-bar na tarasie
widokowym - ul. Wrocławska 3 w Zgorzelcu
3. Odbudowa spalonego budynku Młyna, w którym piwnice
zabezpieczono w 2004 roku na funkcję gastronomiczno-hotelarską ul. Wrocławska 2 w Zgorzelcu.
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Zgorzelec 2013 r.

