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W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca 
br. uroczyście zainaugurowano II Międzynarodo-
wy Kongres Górniczy – Silesia Innovatica. Podob-
nie jak w latach poprzednich, wydarzenie miało 
charakter międzynarodowy. Intencją organiza-
torów było przygotowanie platformy wymiany 
doświadczeń i konfrontacji poglądów przedsta-
wicieli różnych środowisk: producentów nowo-
czesnych maszyn i rozwiązań dla kopalni i bran-
ży górniczej, producentów węgla, naukowców, 
osób świadczących usługi prawne i finansowe 
dla górnictwa, w końcu osób mających wpływ na 
regulacje prawne dotyczące tej branży. 

„Jesteśmy przekonani, iż w trudnych dla gór-
nictwa czasach, takie spotkania pozwolą na 
wytyczenie nowych horyzontów rozwoju i wy-
pracowanie metod poprawy sytuacji” – twierdzą 
organizatorzy. Zorganizowaliśmy konferencję 
umożliwiającą prezentację najnowocześniejszych 
rozwiązań, mających wpływ na poprawę konku-
rencyjności polskiego górnictwa. Mamy nadzieję, 
iż te koncepcje znajdą wkrótce szerokie zastoso-
wanie w praktyce. W opozycji do powszechnych 
negatywnych nastrojów związanych z aktualną 
sytuacją sektora górniczego, chcieliśmy także 
wskazać na pozytywne zmiany i wydarzenia do-
konujące się w tej branży.

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak po-
przednie, było spotkaniem elitarnym, kierowa-
nym do wybranego grona osób mających realny 
wpływ na kondycję i rozwój polskiego górni-
ctwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pre-
zesi i dyrektorzy kopalń, inżynierowie i wybitni 
specjaliści z zakresu nowoczesnych rozwiązań 
dla górnictwa, prawa, ekonomii i finansów, 
przedstawiciele zarządów spółek związanych 
z branżą górniczą, profesorowie reprezentujący 
wiodące uczelnie techniczne, politycy, przedsta-
wiciele władz regionalnych i lokalnych. W kon-
gresie udział wzięli goście z zagranicy oraz 
przedstawiciele placówek dyplomatycznych 
m.in. z Serbii, Mongolii i Kazachstanu.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Inno-
vatica odbył się pod honorowym patrona-
tem Ministra Gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego. Branżowy i wysokospecjalistyczny 
charakter konferencji podkreślają patronaty 
i współpraca zadeklarowana przez takie instytu-
cje i osobistości jak Główny Instytut Górnictwa 
i prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego, Górniczą 
Izbę Przemysłowo-Handlową i jej Prezesa Janu-
sza Olszowskiego, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa i prof. dr hab. inż. Wiesła-
wa Blaschke,, Fundację Bezpieczne Górnictwo, 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut 
Techniki Górniczej KOMAG, Centralną Stację 
Ratownictwa Górniczego oraz kadrę naukową 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Poparcie dla tej 
ważnej dla branży górniczej inicjatywy wyrazili 
także Senator Leszek Piechota, przedstawicie-
le władz regionalnych województwa śląskiego 
oraz miast aglomeracji śląskiej (Górnośląski 
Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast: Sie-
mianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Będzin, 
Starosta Powiatu Będzińskiego…). 

Pierwszy dzień Kongresu zdominowało pol-

skie górnictwo i jego kondycja. Był to temat 
przewodni debaty odbywającej się pomiędzy 
ekspertami branżowymi.

Pierwsza edycja Międzynarodowego Kon-
gresu Silesia Innovatica odbyła się w 2012 roku. 
Wtedy jednak sytuacja górnictwa była zupeł-
nie inna. Teraz coraz częściej mówi się o poważ-
nym kryzysie i właśnie z tą tendencją próbują 
walczyć organizatorzy kongresu, zastanawia-
jąc się jak uzdrowić obecny stan i odpowie-
dzieć na pytanie czy górnictwo naprawdę do-
padł kryzys.

Co warte podkreślenia, pomimo powszech-
nego poczucia kryzysu w górnictwie, Kongres 
Silesia Innovatica rozpoczął się od pozytywnych 
akcentów. Rozdano nagrody w konkursie orga-
nizowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicz-
nej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej oraz 
Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” INNOWACJE 
2014. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem 
prof. zw. dr hab. inż. Antoniego Kalukiewicza 
wyróżniła m.in. najbardziej innowacyjne pro-
dukty firm Sandvik Mining and Construction 
(Kombajn Chodnikowy MR341), Bosh Rexroth 
Sp. z o.o. (wielosekcyjny rozdzielacz) oraz El-
mech Kazeten Sp. z o.o. (Wentylator WLE-1280 
B/E/1/2N/U). Tego typu nagrody podkreślają po-
zytywne i innowacyjne zmiany, które są udzia-
łem firm związanych z polskim sektorem górni-
czym. Pozostaje życzyć, aby jak najwięcej z nich 
mogło zostać wdrożonych w polskich zakładach 
górniczych.

Podczas uroczystej inauguracji wręczono 
również statuetkę „Wirtuoz Otoczenia Biznesu 
2014”. Wyróżnienie przyznała Polska Organiza-
cja Biznesu i Przedsiębiorczości dla Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej i jej Prezesa, Janu-
sza Olszowskiego za całokształt działań, promo-
cję, wsparcie i skuteczną ochronę interesów firm 
skupionych wokół tej instytucji. 

Kolejne wyróżnienie, „Go Silesia Business 
2014”, z rąk organizatorów kongresu, odebrał 

Prezes Firmy Grey B, Szymon Pogoński. Go Sile-
sia Business jest nagrodą przyznawaną dla firmy 
spoza branży górniczej. 

Na szczególną uwagę zasługuje uroczyste 
podpisanie dwóch listów intencyjnych inicju-
jących współpracę środowisk biznesowych 
z  uczelniami wyższymi oraz kooperację firm 
związanych z górnictwem. Pierwszy z listów to 
deklaracja współpracy pomiędzy Uniwersyte-
tem Śląskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Kor-
poracją Aerologii Górniczej. Uroczystego podpi-
sania dokumentu dokonali JM prof. zw. dr hab. 
Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, 
w imieniu JM Rektora Akademii Górniczo Hut-
niczej prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Dzie-
kan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
oraz Prezes Zarządu Korporacji Aerologii Górni-
czej Artur Kowalczyk.

Kolejny list to oficjalne nawiązanie współ-
pracy pomiędzy firmami Eltrans Sp. z o.o. oraz 
Elmech Kazeten Sp. z o.o. w zakresie promowa-
nia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, ze 
szczególnym uwzględnieniem branży górni-
czej. Celem wspólnych działań ma być również 
rozwijanie i wzmacnianie kooperacji firm zaple-
cza górniczego oraz organizacja tematycznych 
konferencji i seminariów. List podpisali z ramie-
nia Eltrans Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Pan 
Ryszard Andrysiak oraz Prezes Zarządu Mariusz 
Saratowicz, a ze strony Elmech Kazeten Sp. z o.o 
Wiceprezesi Zarządu Beata Szafraniec i Stani-
sław Kowalczyk.

- Każde spotkanie pomiędzy przedstawicielami 
świata biznesu i podmiotów życia gospodarczego 
a uczelniami wyższymi ma pozytywny wymiar 
i  powinno przynosić wymierne efekty. To okazja 
do nawiązania nowych kontaktów, poznania po-
trzeb jednej i drugiej strony, szansa na rozpoczęcie 
badań naukowych, które zrealizują uczelnie na 
potrzeby biznesu – mówią organizatorzy Kongre-
su. Właśnie tam gdzie są tradycyjne typy działal-
ności jest miejsce na innowacje. Obraz Śląska musi 

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
Polskie Górnictwo – aktualne problemy i innowacyjne sposoby ich rozwiązania.
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II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
Polskie Górnictwo – aktualne problemy i innowacyjne sposoby ich rozwiązania.

ulec zmianie by łączyć to, co jest naszą wartością, 
czyli górnictwo z nowoczesnymi technologiami. 
Ważne jest również, aby młodym ludziom, stu-
dentom dać szansę praktycznego uczestnictwa 
w codziennym życiu branży górniczej, dać szansę 
poznania jej aktualnych problemów i kierunków 
rozwoju. To przecież w ich rękach leży przyszłość 
śląskiego i polskiego górnictwa. 

Podczas Inauguracji Kongresu odbyła się 
również ciekawa debata ekonomiczna związa-
na z  branżą górniczą. Poprowadził ją redaktor 
Adam Sojka, znany z telewizyjnego programu 
„Trudny Rynek” (TVP Katowice). W debacie swo-
je opinie na temat aktualnej kondycji śląskiego 
i polskiego górnictwa, kierunkach rozwoju, 
sposobach wyjścia z kryzysu i poprawienia ak-
tualnej kondycji wyrazili eksperci m.in: Janusz 
Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke 
– Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa, Artur Kowalczyk – Prezes Korpora-
cja Aerologii Górniczej oraz Mariusz Saratowicz 
– Prezes Eltrans Sp. z o.o. dr Marian Ber, ekono-
mista oraz Andrzej Michalik – Prezes Zarządu 
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
i Budowy Szybów SA.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica 
– Dni Górnicze 2014 trwał trzy dni. Oprócz uroczy-
stej gali uczestnicy biorą udział w debatach, pre-
zentacjach, wystąpieniach i sesjach tematycznych.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu wygło-
szono referaty dotyczące takich tematów jak:

„Górnicze Zagrożenia Naturalne (Wentylacja, 
Klimatyzacja, Odmetanowanie)”, Innowacyjna 
Kopalnia” oraz Techniki i technologie dla po-
trzeb utrzymania podziemnych wyrobisk gór-
niczych”.

Nie sposób nie podkreślić udziału w konfe-
rencji wybitnych ekspertów zajmujących się 
praktycznymi problemami górnictwa, repre-
zentantów najważniejszych uczelni wyższych, 
instytucji naukowych i badawczych związanych 
z  górnictwem. Dzięki nim poziom merytorycz-
nej dyskusji prowadzonej podczas Kongresu 
stał na najwyższym poziomie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłu-
chać i zobaczyć ciekawe prezentacje pokazu-
jące konkretne problemy i praktyczne sposoby 
ich rozwiązania, z wykorzystaniem innowacyj-
nych technik i maszyn. Była to dawka wiedzy 
i informacji, które będą mogły być przeniesione 
na grunt praktyczny i wdrażane w zakładach 
górniczych. Wiele z poruszanych problemów 
zachęciło uczestników do zgłaszania pytań, 
wymiany spostrzeżeń i poglądów, co jest naj-
lepszym dowodem na przydatność i aktualność 
podejmowanych tematów.

Referaty wygłoszone podczas II Międzynaro-
dowego Kongresu Silesia Innovatica – Dni Gór-
nicze 2014:
• Drążenie wyrobisk – Tymczasowa zmechani-

zowana obudowa chodnikowa TYP ZTOCh-
-WP (prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze / Akade-
mia Górniczo-Hutnicza)

• Koncepcja wykorzystania zawiesiny lodowej 
w klimatyzacji centralnej kopalń podziem-
nych. (prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr 
Dariusz Obracaj, dr Marek Borowski / Akademia 
Górniczo-Hutnicza)

• Odmetanowanie w warunkach polskich ko-
palń węgla kamiennego. (prof. dr hab. inż. Ni-
kodem Szlązak, dr Dariusz Obracaj, dr Marek 
Borowski / Akademia Górniczo-Hutnicza)

• Rozpoznawanie, szacowanie i kontrola po-
ziomu zagrożenia klimatycznego. (dr hab. inż. 
Stanisław Trenczek, prof. nadzw. ITI EMAG.)

• Badania wentylatorów lutniowch - obowią-
zek czy konieczność? (dr inż. Marek Jedziniak 
– KOMAG)

• Przepływ ciepła z gorącego masywu skalnego 
do wyrobiska i możliwości jego wykorzysta-
nia. (Józef Knechtel, dr n.techn., kierownik Pra-
cowni Klimatyzacji Kopalń w Zakładzie Aerolo-
gii Górniczej GIG)

• Wykorzystanie urządzeń chłodniczych pro-
dukcji IMKiUS oraz materiałów termoizola-
cyjnych w celu polepszenia właściwości kli-
matycznych wyrobisk i ograniczenie kosztów 
utrzymania – dobór układów klimatyzacji, 
oczujnikowanie urządzeń, układy chłodnic ni-
skooporowych. (inż. Łukasz Pawliczek, Główny 
Inżynier IMKiUS Sp. z o.o.)

• Ograniczenie kosztów produkcji węgla ka-
miennego poprzez wdrożenie technologii 
suchej separacji. (prof. dr hab. inż. Wiesław 
Blaschke – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów 
i  Techników Górnictwa)

• Wpływ uwarstwienia górotworu na możli-
wość utrzymania wyrobisk korytarzowych.  
(dr hab. inż. Piotr Małkowski / AGH)

• Diagnostyka i inteligentne sterowanie w pro-
cesie drążenia wyrobisk korytarzowych.  (Piotr 
Szymała / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)

• Nowoczesne metody utrzymania wyrobisk za 
frontem ściany eksploatacyjnej (dr. Inż. Zbi-
gniew Rak / AGH)

• Nowoczesne metody zabezpieczenia i utrzy-
mania chodników wraz z ograniczeniem 
kosztów ich wykonania – wypełnienie pustek, 
transport materiałów, torkretowanie, hydro-
izolacja poprzez wykorzystanie urządzeń tor-
kretujących typu MP-1 oraz tłoczących typu 
Kobra. (inż. Łukasz Pawliczek, Główny Inżynier 
IMKiUS Sp. z o.o.)

• Odmetanowanie ścian z wykorzystaniem 
nadległych chodników drenażowych - do-
świadczenia KWK”Mysłowice-Wesoła” na 
przykładzie ścian 510 i 514. (mgr inż. Grzegorz 
Motyczyński – KWK „Wesoła”)

• Nowoczesne rozwiązania w górnictwie - efek-
tywne zasilanie w sprężone powietrze w za-
kładach górniczych – KWK Pniówek (Mariusz 
Saratowicz / Prezes Zarządu Eltrans Sp. z o.o., 
Marcin Płoneczka / KWK Pniówek, Jastrzębska 
Spółka Węglowa)

Prezentacje poświęcone innowacyjnym roz-
wiązaniom przeznaczonym dla branży górniczej 
zaprezentowali również partnerzy Kongresu. 
Z dużym zainteresowaniem wysłuchany został 
wykład mecenasa Mariusza Orlińskiego (Kance-
laria Ślązak Zapiór i Wspólnicy) poświęcony po-
datkowym i parapodatkowym środkom ochro-
ny polskiego górnictwa oraz prezentacja firmy 
Orlen Oil Sp. z o.o. na temat zalet stosowania 
smarów sulfanianowych HUTPLEX (Arkadiusz 
Leżoń– Specjalista ds. wdrożeń Rafineria Jedli-
cze / Orlen Oil Sp. z o.o.). Uczestnikom konferen-
cji zaprezentowano również najnowsze i wyróż-
niane przez ekspertów branżowych wentylatory 
lutniowe i pompy szlamowe firmy Elmech Ka-
zeten (inż. Tomasz Wikiera). Na terenie obiektu 
konferencyjnego „Villa Verde” zorganizowano 
ekspozycję tych nowoczesnych maszyn.

Po merytorycznej części, uczestnicy konfe-
rencji mieli okazję wypocząć i wymienić poglą-
dy w luźniejszej i mniej formalnej atmosferze.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica 
- Dni Górnicze 2014, zorganizowany w szczegól-
nych i niesprzyjających polskiemu górnictwu 
okolicznościach, w sytuacji, którą wielu uznaje 
za kryzysową, zasługuję na uwagę. Szczególnie 
teraz ważne jest przygotowanie platformy wy-
miany doświadczeń i poglądów, płaszczyzny 
umożliwiającej nawiązanie nowych kontaktów 
pomiędzy środowiskami biznesu, naukowymi 
i badawczymi, aranżacji spotkań, których efek-
tem będzie wzrost konkurencyjności polskiego 
górnictwa, wprowadzenie innowacyjnych roz-
wiązań i ekspansja na rynki zagraniczne.

Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na III Mię-
dzynarodowy Kongres Silesia Innovatica, który 
planowo ma odbyć się w roku 2016. Zobaczymy, 
jakie zmiany przyniosą ze sobą te kolejne dwa 
lata i w jakim kierunku pójdzie polskie górni-
ctwo?  
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JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OBIEKTÓW 
W POLSCE!
ok. 17 tys. miejsc

IDEALNA LOKALIZACJA
skrzyżowanie autostrad A1 i A4 oraz Drogowa 
Trasa Średnicowa

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
(wielopoziomowy parking dla samochodów i 
autokarów)

Hala Gliwice

WIELOFUNKCYJNOŚĆ:
•  międzynarodowe imprezy sportowe (hokej, 

lekkoatletyka,  
koszykówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, 
boks)

•  wydarzenia kulturalne i estradowe  
(duże koncerty międzynarodowych gwiazd)

• imprezy wystawiennicze i targi
• komercyjna rekreacja sportowa
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Pieniądze z UE dobrze wykorzystane,
czyli jak to się robi w Gliwicach?

Udana rewitalizacja terenów pokopal-
nianych, na których utworzono Centrum 
Edukacji i Biznesu – Nowe Gliwice. Mo-
dernizacja gospodarki wodno – ściekowej 
w mieście na niespotykaną dotąd skalę. 
Gruntowna renowacja wielu gliwickich 
zabytków. Modernizacja ścieżek rowe-
rowych oraz obiektów sportowych i re-
kreacyjnych. Informatyzacja ułatwiająca 
załatwianie codziennych spraw mieszkań-
com przez Internet - między innymi takie 
projekty zrealizowano w Gliwicach dzięki 
finansowemu wsparciu Unii Europejskiej 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Dzięki europejskiej pomocy gliwicki samo-
rząd finansuje wiele działań ważnych z punktu 
widzenia rozwoju lokalnego. Wśród nich są 
zarówno duże inwestyc je infrastrukturalne o 
wielomilionowych budżetach, jak też mniejsze 

przedsięwzięcia (edukacyjne, społeczne czy 
promocyjne). Gliwice złożyły pierwsze wnio-
ski o przyznanie dofinansowania z budżetu 
Unii Europejskiej jeszcze w okresie przedak-
cesyjnym – w latach 2001 – 2004. Efekt? Do 
maja 2013 r. miasto Gliwice, miejskie jednostki 
i spółki podpisały umowy o dofinansowane na 
łączną kwotę prawie 650 mln zł. Dzięki temu 
udało się zrealizować projekty o całkowitej 
wartości ponad 1,2 mld zł. Jednym z najwięk-
szych zadań inwestycyjnych dotowanych 
z  funduszy unijnych i realizowanych w mie-
ście jest modernizacja gospodarki ściekowej. 
Dzięki inwestycji o łącznej wartości prawie 400 
mln zł 97% mieszkańców ma już dostęp do no-
woczesnej kanalizacji. Obecnie trwa budowa 
sieci w Bojkowie i Ostropie. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji pozyskało na ten cel 
prawie 200 mln zł z unijnej kasy. Europejskie 
dotacje pozwoliły także na realizację przed-

sięwzięć drogowych, takich jak: przebudowa 
7-kilometrowego fragmentu Drogi Krajowej 
nr 88 – od Cmentarza Centralnego do granicy 
miasta z Kleszczowem, rozbudowa systemu 
detekcji na terenie miasta wraz z moderniza-
cją wybranych sygnalizacji świetlnych, a także 
trwająca przebudowa wiaduktu nad linią kole-
jową w ciągu DK 88. 

Warto także wspomnieć, że nie tylko miej-
ski samorząd wykorzystuje pieniądze z Unii 
Europejskiej. Ogromne środki, które przyczy-
niają się do rozwoju Gliwic, pozyskują także 
inne podmioty. Trwa m.in. budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej czy modernizacja śluzy 
w Łabędach. Dzięki unijnemu wsparciu po-
wstały także gliwickie odcinki autostrad A1 
i A4 wraz z trzypoziomowym węzłem „Gliwi-
ce – Sośnica”. Realizacja tych inwestycji nad 
Kłodnicą doszła do skutku dzięki wieloletnim 
staraniom władz miasta.

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 
Dzięki unijnemu wsparciu przekształcono teren dawnej kopalni „Gliwice” w Centrum Nauki i Biznesu NOWE GLIWI-
CE, zagospodarowano teren wokół Radiostacji czy wybudowano infrastrukturę Parku Naukowo-Technologiczne-
go. Na tym jednak nie koniec. Miasto cały czas stara się o kolejne dotacje. W ostatnich miesiącach dofinansowanie 
w wysokości prawie 11,5 mln zł uzyskały dwa projekty związane z uzbrojeniem technicznym terenów poprzemy-
słowych w NOWYCH GLIWICACH oraz dawnej Fabryki Drutu, których całkowita wartość to 16,7 mln zł.

Zamek Piastowski
Dzięki unijnemu wsparciu zupełnie nowy blask zyskał Zamek Piastowski.  Przeprowadzono gruntowny 
remont dachu i elewacji. Odnowiono wnętrze budynku oraz wykonano nową aranżację wystaw stałych. 
Zmodernizowany obiekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród gliwiczan. Liczba odwiedza-
jących, po modernizacji, wzrosła kilkukrotnie. W Zamku Piastowskim działa także  Centrum Informacji 
Kulturalnej.

Nowe Gliwice
Nowe Gliwice, uchodzące dziś za tętniącą życiem, edukacyjno – biznesową część miasta to przykład udanej 
rewitalizacji zdegradowanych przemysłowo terenów po dawnej kopalni węgla kamiennego. Dzięki unij-
nemu wsparciu wykorzystano architektoniczny potencjał obecnych tam zabudowań. Na terenie Nowych 
Gliwic działa kilkadziesiąt firm, głównie z branży nowoczesnych technologii. Mieści się tam także Gliwicka 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju pomagająca sta-
wiać pierwsze kroki w biznesie początkującym przedsiębiorcom. 

Gospodarka wodno - ściekowa
Przyznane wsparcie umożliwiło częściowe sfinansowanie kilku ważnych zadań inwestycyjnych dotyczą-
cych gospodarki wodno – ściekowej w Gliwicach. Wybudowano nową sieć wodociągową oraz kanalizację 
sanitarną. Zmodernizowano także Centralną Oczyszczalnię Ścieków przykrywając hermetycznie niektóre 
jej elementy w celu skutecznego usunięcia przykrego zapachu. Przebudowano również Stację Uzdatniania 
Wody w Łabędach. 

System Detekcji 
Szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez miasto - to główna zaleta inteligentnego systemu sterowania 
ruchem, który obejmuje ponad 60 głównych skrzyżowań na terenie Gliwic. W ramach projektu oddano do 
użytku Centrum Sterowania wyposażone w najnowszej generacji urządzenia monitorujące natężenie ruchu w 
mieście. System umożliwia też błyskawiczne reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz przekazywanie infor-
macji ważnych dla kierowców za pośrednictwem rozlokowanych w mieście tablic elektronicznych. 
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... w mieście o powierzchni ponad 6,5 tys. hektarów 
i ponad 75 tys. mieszkańców. To miejsce o niezwykłym 
potencjale, którego gospodarczą podstawą było i jest 
górnictwo. Do dziś działa tutaj KWK Mysłowice – Wesoła. 
W mieście funkcjonuje jedno z największych centrów dys-
trybucyjnych w Polsce - Panattoni Park Mysłowice.
Lokalizacji inwestycji na terenie Mysłowic sprzyja m.in. 
niezwykłe położenie. Przebiegające przez miasto: autostrada 
A4 i droga ekspresowa S1, skracają czas dojazdu do 
Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Bielska-Białej, Cieszyna 
itp. W mieście znajduje się węzeł autostradowy Mysłowice 
– Brzęczkowice. 
Od centrum Katowic miasto dzieli jedynie 10 minut jaz-
dy samochodem, a drogę do Krakowa można pokonać 
(jadąc autostradą A4) w ciągu trzech kwadransów. W od-
ległości 80 km znajduje się granica polsko - czeska (Cieszyn). 
Miasto połączone jest siecią dróg, linii autobusowych, 
tramwajowych i kolejowych z największymi miastami 
aglomeracji górnośląskiej. Ponadto przebiegająca linia 
kolejowa oraz bliskość Katowic sytuuje Mysłowice w do-
godnym punkcie komunikacyjnym kraju i głównych miast 
Europy. Dodatkowym atutem miasta będzie, planowane 
w najbliższych latach, przedłużenie Drogowej Trasy Średni-
cowej do Mysłowic.  
Kolejnym ważnym atutem świadczącym o atrakcyjności 
miasta jest niewielka odległość od dwóch międzynarodo-
wych lotnisk: Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice (ok.  
40 km) oraz Portu Lotniczego Kraków Balice (ok. 70 km). 

Zainwestuj w Mysłowicach

więcej na www.myslowice.pl
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Atrakcyjny potencjał
przyrodniczo-turystyczny

Czy Kuźnia Raciborska nastawia się na 
współpracę z inwestorami zewnętrznymi?

Kuźnia Raciborska wprawdzie jest naj-
większą gminą w powiecie raciborskim, ale 
spośród 127 km2 jej powierzchni, ponad 70 
proc. to lasy. Zważywszy, że cała Gmina leży 
na terenie parku krajobrazowego, ma wiele 
urokliwych i ciekawych przyrodniczo miejsc, 
a także biorąc pod uwagę już istniejące za-
kłady przemysłowe, trudno dziś mówić o sze-
rokiej ofercie dla inwestorów zewnętrznych. 
Gmina nie posiada także, niestety, takich te-
renów własnych, które dawałyby szansę na 
przyciągnięcie dużych inwestorów. Ale nie 
oznacza to, że jesteśmy nieatrakcyjni. Zróż-
nicowane walory gminy powodują, że jeste-
śmy dobrym miejscem dla rozwoju małego 
i średniego biznesu, bardziej nastawionego 
na zaspokajanie potrzeb społecznych, zdro-
wotnych, wypoczynku i rekreacji, rozwoju 
szeroko rozumianej kultury fizycznej, handlu 
i usług, czy drobnej wytwórczości. Troską 
naszą jest, aby istniejące na naszym terenie 
duże, z tradycjami, zakłady znajdowały od-
biorców swoich wyrobów i pozyskiwały part-
nerów biznesowych. Są to przede wszystkim 
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA, Zespół 
Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o. Firmy 
z ugruntowaną pozycją w naszej Gminie to 
także Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, rudz-
ka betoniarnia, zakład prefabrykatów PREW-
-ROW, kopalnie piasku m.in. KOTLARNIA 
i GÓRAŻDŻE oraz nowoczesne indywidualne 
gospodarstwa rolne naszych rolników.

Jakich inwestorów Gmina poszukuje i jaką 
ma dla nich ofertę?

Biorąc pod uwagę fakt, że do zaoferowania 
mamy kilkuhektarowe działki, nie możemy li-
czyć na powstanie parków technologicznych, 
centrów logistycznych, czy też stref bizneso-
wych, ale powstanie małych zakładów wy-
twórczych czy usługowych, zatrudniających 
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób jest 
już możliwe. Działki będące w naszej ofercie 
położone są w Kuźni Raciborskiej, oczywiście 
uzbrojone w sieć wodociągową, elektryczną, 
niektóre kanalizacyjną,  dodatkowym atutem 
jest bliskość autostrady A 4, a także bocznicy 
kolejowej linii Racibórz Kędzierzyn-Koźle – 
Opole – Wrocław. 

A w jaki sposób Gmina może, Pani zdaniem, 
wykorzystać walory przyrodnicze?

Posiadany przez Gminę potencjał przy-
rodniczo-turystyczny jest odrębnym seg-
mentem, godnym zainteresowania wśród 
inwestorów. Przepiękne lasy, odtworzone po 

pożarze z 1997 roku, trasy rowerowe, dziedzi-
ctwo cysterskie w Rudach, Zespół Klasztorno-
-Pałacowy i bazylika mniejsza, zabytek tech-
niki, jakim jest kolej wąskotorowa w Rudach, 
urokliwe meandry rzeki Rudy, coraz bardziej 
zauważanej przez kajakarzy, naturalny akwen 
wodny przystosowany dla celów rekreacyj-
nych w Kuźni Raciborskiej, potencjał Odry z 
przystanią w Turzu, czy ustalony jako wodno-
-rekreacyjny kierunek rekultywacji wyrobisk 
po kopalniach piasku to ogromne pole do 
zagospodarowania przez inwestorów. Naj-
bardziej atrakcyjną turystycznie wschodnią 
części Gminy odwiedza rocznie parędzie-
siąt tysięcy osób, turystów i pielgrzymów. 
Mała gastronomia, pensjonaty, hoteliki, wy-
pożyczalnie sprzętu turystycznego, w tym 
rowerów, kajaków, miejsca biwakowe, pola 
namiotowe, butiki to miejsca, które powinny 
na nich czekać, a których nam w dostatecznej 
ilości brakuje. W tak atrakcyjnej przyrodniczo 
Gminie jak Kuźnia Raciborska przyjemnie 
spędza się czas nie tylko wiosną, kiedy budzi 
się przyroda, czy latem, kiedy zachwyca swą 
dojrzałością, ale też jesienią, z pełną paletą 
barw wrześniowo-październikowych liści, 
i zimą, bo czyż można odmówić niepowta-
rzalnego uroku zimowym śnieżnym czapom 
drzew, czy nocnemu kuligowi z pochodnia-
mi? Ten potencjał czeka na pełne zagospoda-
rowanie.

Czy Gmina dla realizacji swoich zadań pozy-
skuje środki zewnętrzne?

Gmina Kuźnia Raciborska realizuje szereg 
inwestycji, które poprawiają infrastrukturę 
i jakość życia mieszkańców. Zadania reali-
zowane są nie tylko ze środków własnych, 
ale również poprzez pozyskanie środków 
zewnętrznych, krajowych i unijnych. Przy 
wsparciu środków z WFOŚiGW prowadzone 
były termomodernizacje obiektów gmin-
nych, szkół, przedszkola, Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. Dzięki dofinansowa-
niu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego trwa właśnie remont Miejskiego 
Domu Kultury. Wsparcie Ministerstwa Edu-
kacji umożliwiło kompleksową modernizację 
pełnowymiarowej hali sportowej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Racibor-
skiej. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Sportu wybudowano halę sportową w Ru-
dach, a także boisko wielofunkcyjne i kom-
pleks boisk „Orlik” w Kuźni Raciborskiej. Dzięki 
pozyskaniu środków unijnych możliwe było 
dokonanie kompleksowego remontu ośrod-
ków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach, 
wybudowanie oczyszczalni ścieków w Kuźni 

Raciborskiej i Rudach, budowa sieci kanaliza-
cyjnej w Kuźni Raciborskiej i Rudach, budowa 
parkingu przy Starym Opactwie w Rudach, 
powstanie wiosek internetowych i placów za-
baw w sołectwach, powstanie punktów infor-
macji turystycznej w Kuźni Raciborskiej i Ru-
dach. Na najbliższe miesiące zaplanowano 
natomiast remont peronów wraz z budową 
miejsc parkingowych i zaplecza sanitarnego 
na stacji kolei wąskotorowej w Rudach, re-
mont stadionu w Kuźni Raciborskiej, adapta-
cję byłej szkoły na świetlicę wiejską w Turzu. 

Skierowane do Gminy środki na likwidację 
skutków powodzi pozwoliły na budowę no-
wego mostu na rzece Ruda w Rudach oraz 
remont mostu w Kuźni Raciborskiej, a także 
odtworzenie części chodników zniszczonych 
po powodzi w 2010 roku. Uzyskaliśmy także 
wsparcie z środków samorządu wojewódz-
twa śląskiego w wysokości ponad 5 mln zł 
na inwestycje z zakresu turystyki i na szkolne 
obiekty sportowe. W sumie środki zewnętrz-
ne pozyskane przez Gminę w okresie 2007-
2013 na wszystkie przytoczone inwestycje 
wyniosły niemal 30 mln zł, czyli ponad jedno-
roczny budżet tworzony z dochodów włas-
nych.

Gmina zrealizowała ze środków unijnych 
również szereg tzw. projektów miękkich?

Dzięki środkom z EFS zrealizowaliśmy wiele 
projektów edukacyjnych w szkołach i przed-
szkolach, zakupione zostały pomoce dydak-
tyczne i zrealizowano zajęcia pozalekcyjne. 
Aktywizowano także bezrobotnych i  udzie-
lano wsparcia w ramach działań służb socjal-
nych, realizowano projekty przez organizacje 
pozarządowe. Środki pozyskane z Euroregio-
nu Silesia pozwoliły na stworzenie systemu 
wczesnego ostrzegania w Gminie, a także 
organizację plenerów malarskich z czeskimi 
partnerami. 

Z Ritą Serafin, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska o potencjale Gmi-
ny, środkach unijnych, zrealizowanych z ich pomocą inwestycjach, 
a także wyjątkowych mieszkańcach rozmawia Małgorzata Pawlaczek
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Co stanowi, Pani zdaniem, potencjał Gmi-
ny?

Największy potencjał zawsze tkwi w lu-
dziach. To ich aktywność, zaangażowanie 
w życie społeczne, pracowitość, kreatywność, 
odpowiedzialność za kształtowanie przestrze-
ni, w której przyszło im żyć, dają gwarancję 
wykorzystania walorów i możliwości danego 
miejsca. Kuźnia Raciborska jest dość charak-
terystyczną Gminą. Jej mieszkańcy tworzą 
zróżnicowaną populację. Są wśród nich osoby, 
które od pokoleń zamieszkują ten region, jest 
ludność napływowa z obszarów Polski środ-
kowej i wschodniej, ludzie, którzy przyjechali 
„za pracą”, głównie do kuźniańskiego „RAFA-
MET-u”. Są wreszcie nowi mieszkańcy z pobli-
skich ośrodków przemysłowych, którzy chcą 
czas popołudniowy spędzić w  spokoju i w 
kontakcie z przyrodą, w wybudowanych przez 
siebie domach. W miasteczku Kuźnia Racibor-
ska mamy nie tylko budownictwo indywidual-
ne, ale także wielkopłytowe i nastawienie na 
„miejski” styl życia. W sołectwach obserwuje-
my większe przywiązanie do tradycji i bezpo-
średnich stosunków międzyludzkich. 

Zróżnicowane są także profesje, którymi 
zajmują się mieszkańcy?

Aktywność zawodowa naszych mieszkań-
ców sprawia, że mamy bazujących na najno-
wocześniejszych technologiach konstrukto-
rów i technologów przemysłu maszynowego 
i odlewnictwa, ale także rolników wprowa-
dzających najnowocześniejsze rozwiązania 
w produkcji rolnej. Część osób pracuje na 
Zachodzie Europy, w Niemczech, Holandii, 
Austrii, Anglii. 

Gmina Kuźnia Raciborska jest miejscem 
o bardzo dużym potencjale. Jej wschod-
nia część z walorami przyrodniczymi, tury-
stycznymi, dziedzictwem kulturowym jest 
ogromnie atrakcyjna dla naszych gości. Część 

środkowa to ośrodek przemysłowy, centrum 
administracyjne i gospodarcze Gminy, zaś 
część zachodnia to żyzne gleby nadodrzań-
skie, stwarzające możliwość rozwoju nowo-
czesnego rolnictwa.

Jakim miejscem do życia jest Kuźnia Raci-
borska?

Jeżeli ktoś chce mieszkać z dala od wielko-
miejskiego gwaru, ale z dostępem do tego 
co zapewniają współczesne zdobycze cy-
wilizacji, zapraszamy do naszej Gminy. Kon-
takt z przyrodą, małomiasteczkowy spokój 
i urok śląskiej wsi w połączeniu z dostępem 
do ośrodków zdrowia, bardzo dobrze zorga-
nizowanym szkolnictwem, przedszkolami 

zagwarantowanymi wszystkim dzieciom od 
3 roku życia, rozbudowaną infrastrukturą 
sportową, halami sportowymi, boiskami 
w każdej z ośmiu miejscowości Gminy, cieka-
wą ofertą domu kultury i świetlic wiejskich, 
możliwością aktywności w organizacjach po-
zarządowych to warunki do życia, jakie ofe-
ruje Gmina. Szeroka, jak na gminę miejsko-
-wiejską sieć placówek handlowych, dobrze 
rozwinięte formy wsparcia społecznego dla 
potrzebujących, skomunikowanie z aglome-
racjami rybnicko-gliwicką, raciborską i kę-
dzierzyńsko-kozielską, pełne zabezpieczenie 
w sieć wodociągową, wciąż rozbudowywana 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogo-
wa zapewniają odpowiedni komfort życia. 

Oczyszczalnia ściekow w Kuźni Raciborskiej

Przejazd kolejką wąskotorową w Rudach
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Stworzenie regionalnego produktu
turystycznego - budowa Miasteczka
Westernowego w Żorach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektu: 24 100 651,36 zł
Dofinansowanie z EFRR: 6 747 891,11 zł
Okres realizacji: I kw. 2010 - I kw. 2011
Krótki opis: Miasteczko Westernowe Twinpigs, to jedna z największych 
atrakcji naszego miasta i unikalna wizytówka regionu, dzięki której 
możemy przenieść się na prawdziwy Dziki Zachód. Spośród kilkudzie-
sięciu propozycji, które zaspokoją najbardziej wymagających poszu-
kiwaczy wrażeń i przygód, każdy znajdzie coś dla siebie. Na terenie 
Miasteczka powstała też baza gastronomiczna oraz noclegowa z orygi-
nalnym wystrojem (np. pokoje stylizowane na celę więzienną).

Rozbudowa i modernizacja 
Szkoły Muzycznej w Żorach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektu: 4 248 132,99 zł
Dofinansowanie z EFRR: 3 391 361,45 zł
Okres realizacji: II kw. 2009 - III kw. 2011
Krótki opis: Przedmiotem projektu była rozbudowa i moderni-
zacja budynku Szkoły Muzycznej w Żorach oraz adaptacja na 
sale lekcyjne nieużytkowanego budynku miejskiego, skomuniko-
wanie obu tych budynków poprzez zastosowanie zewnętrznego 
łącznika wraz z klatką schodową oraz windą zapewniającą do-
stęp dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewidywał również 
zagospodarowanie terenu wokół obiektu

„Przystanek Kultura” – Dom Kultury  
w Żorach jako Regionalne Centrum Inicja-
tyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja 
infrastruktury kultury
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektu: 12 490 094,08 zł
Dofinansowanie z EFRR: 4 068 329,29 zł
Okres realizacji: III kw. 2008 - IV kw. 2013

Krótki opis: Projekt polegał na gruntownej modernizacji siedziby 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach wraz z zagospodarowa-
niem dziedzińca wewnętrznego, czyli budową sceny plenerowej z 
zapleczem. Dzięki podjętym pracom budowlano-modernizacyjnym 
powstały także nowe pomieszczenia – garderoby czy sale dedy-
kowanej różnym formom działalności artystycznej. Poprzez pod-
niesienie standardu budynku zdecydowanie zwiększyła się jego 
funkcjonalność oraz możliwości organizacyjne.
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Budujemy Miasteczka 
Ruchu Drogowego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wartość całkowita projektu: 2 051 484,05 zł
Dofinansowanie z EFRR: 550 000,00 zł
Okres realizacji: od stycznia do listopada 2013
Krótki opis: Miasteczka Ruchu Drogowego zostało 
wyposażone w odpowiednie znaki drogowe, oświetle-
nie, sygnalizację świetlną oraz monitoring, dzięki czemu 
dzieci w komfortowych warunkach mogą poznawać tajniki 
bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zdawać egzaminy na 
kartę rowerową. Dodatkowo od strony ul. Folwareckiej 
powstał nowy dojazd do miasteczka przeznaczony dla 
rowerzystów. W pobliżu powstał także skatepark z placem 
treningowym. Na terenie nowej inwestycji nie zabrakło też 
ławek, stojaków na rowery.

Budowa autostrady A1
Krótki opis: Potencjał inwestycyjny Żor buduje prze-
de wszystkim atrakcyjna lokalizacja, na którą składa się 
bliskość autostrady A1, niedaleka odległość od autostrady 
A4 oraz infrastruktury przygranicznej. Stwarza to sprzy-
jające warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a także 
zwiększa atrakcyjność żorskich terenów inwestycyjnych 
Infrastrukturę drogową Żor tworzy zmodernizowany i 
uporządkowany układ komunikacyjny, co umożliwia płynny 
i bezpieczny przejazd przez miasto. 

Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wartość całkowita projektu: 210 588 749,75 zł
Dofinansowanie z EFRR: 111 357 653,91 zł
Okres realizacji: IV kw. 2005 - II kw. 2014
Krótki opis: Inwestycja swoim zasięgiem obejmowała dzielnice 
Rój, Rogoźna, Rowień, Kleszczów, Śródmieście, Kleszczówka, 
Zachód, Baranowice i Osiny. W ramach „Kompleksowego upo-
rządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” wybudo-
wano ponad 110 km kanalizacji sanitarnej, ok. 45 km kanalizacji 
deszczowej, 60 km sieci wodociągowej wraz z towarzyszącymi 
obiektami oraz budowlami. W latach 2006-2009 wybudowana 
została nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjną w drogach 
wojewódzkich, takich jak ul. Wodzisławska, Rybnicka i Pszczyń-
ska oraz w części dzielnicy Kleszczów. Ponadto w dzielnicy Rój 
zbudowano Stację Uzdatniania Wody, a istniejąca oczyszczalnia 
ścieków poddana została rozbudowie oraz gruntownemu remon-
towi.

fot.: Dariusz Cybul.

Urząd Miasta Żory
44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 200, fax: 32 43 51 215
 
44-240 Żory, ul. Rynek 9, tel. 32 43 48 100
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu przy 
ul Lenartowicza 73 jest spółką komunalną której wyłącznymi udzia-
łowcami są: Gmina Sosnowiec, Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina 
Będzin i Gmina Czeladź. Spółka realizuje zdania przewozowe w au-
tobusowej komunikacji miejskiej na terenie siedemnastu gmin woje-
wództwa śląskiego, a działalność prowadzi w oddziałach zlokalizowa-
nych w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Dzięki m.in. modernizacji taboru oraz działaniom organizacyjnym 
spółka przygotowała się do  zapewnienia sobie zadań   przewozo-
wych na lata 2014 i dalsze.  

Wydarzeniem dla Spółki fundamentalnym było podpisanie w dniu 
31 października 2013 r. umowy przewozowej z KZK GOP na okres 
ośmiu lat – od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2022 r. Umowę tę Spół-
ka podpisała jako lider konsorcjum utworzonego z PKM Katowice 
i  PKM Gliwice, oferta którego została wybrana jako najkorzystniejsza 
w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez organizatora ko-
munikacji.  Ten sukces był możliwy między innymi dzięki pomocy i za-
angażowaniu Prezydentów Sosnowca i Dąbrowy Górniczej podczas 
negocjacji przy powstawaniu konsorcjum.

Długoterminowa umowa pozwoli na lepsze planowanie, umożliwi  
rozwój przedsiębiorstwa i  zapewni stabilizację dla załogi.

W ramach kontynuacji  modernizacji taboru  Spółka ma zakontrak-
towane  umowy na zakup kolejnych 21 używanych Mercedesów Cita-
ro. Biorąc pod uwagę, że obecnie w eksploatacji pozostało niespełna 
30 autobusów z wysoką podłogą, bardzo bliski wydaje się czas, kiedy 
100% taboru będzie taborem niskopodłogowym.

Plany na najbliższy rok obejmują także zakup nowych, a nie tylko 
używanych autobusów. Jest to niezbędne, raz aby zmniejszyć radykal-
nie średni wiek taboru, dwa aby kiedyś w przyszłości Spółka nie stanę-
ła przed koniecznością wymiany dużej części taboru w ciągu 1 - 2 lat. 

Ponadto za pośrednictwem i we współpracy z Urzędem Miasta 
w Sosnowcu istnieje szansa na pozyskanie w latach 2015 - 2016 ko-
lejnych środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w dziedzinie 
komunikacji.

Można w niej zobaczyć m.in. stare archiwalne zdjęcia, kasowniki 
biletów, umundurowanie kierowców, a nawet maszynę krawiecką 
z 1979 r. Nie brakuje także urządzeń, wiertarki kadłubowej WE-25 
z  1962 r., siłownika hamulca czy przyrządu do sprawdzania spraw-
ności i szczelności technicznej pompy sprzęgła oraz piły ramowej do 
cięcia metalu. Można zajrzeć do środka zabytkowego jelcza RTO 043 
z 1974 r., jelcza M11 z 1988 r., ikarusa 260 z1985 r. lub pogotowia tech-
nicznego, czyli ikarusa z1981 r. 

Czym w ostatnich kilku latach Spółka może się pochwalić?
W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną myjnię autobusową 

do potokowego mycia pojazdów. Myjnia potrafi umyć autobus prze-
gubowy w ciągu dwóch minut. Jest w pełni zautomatyzowana, a jedy-
ną osobą konieczną w cyklu technologicznym jest kierowca autobusu.

W roku 2012 zakupiono pojazd pomocy i ratownictwa drogowego 
zabudowany na podwoziu MAN. Jest to supernowoczesna konstruk-
cja pozwalająca na bezpieczne i efektywne likwidowanie skutków 
zdarzeń drogowych z udziałem autobusów.

Na początku  2012 roku Komisja Gospodarki Komunalnej i Komu-
nikacji Rady Miejskiej w Sosnowcu wyraziła akceptację dla odbu-
dowy przez Spółkę taboru poprzez zakupy autobusów używanych. 
Dokonano zakupów - w roku 2012 dwudziestu ośmiu, a w roku 2013 
– dwudziestu pięciu  sztuk. Autobusy te są w stanie technicznym dla 
przeciętnego pasażera nie do odróżnienia od nowych. Pochodzą z lat 
2002 -2008. To właśnie te zakupy pozwoliły na wycofanie z eksploata-
cji ostatnich starych Ikarusów. 

10 października 2013 r. wysłużony ikarus odbył swój ostatni, symbo-
liczny kurs i zatrzymał się w zajezdni przy ul. Promyka 30 w Będzinie. 
Spółka utworzyła w tym miejscu Izbę Tradycji Komunikacji Miejskiej. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73  

tel. 032/ 263 50 16, tel./fax 032/292 74 45



Kapitał Województwa Śląskiegolipiec 2014 13

Rola państwa w rozwoju transportu 
szynowego w Polsce

Mechanizmy rynkowe nie są zawsze w peł-
ni wystarczające, aby zapewnić potrzeby 
społeczne. Transport szynowy jest jednym 
z sektorów gospodarki, który wymaga aktyw-
nego udziału Państwa. Dotyczy to w zasadzie 
wszystkich państw świata. W tym lub innym 
zakresie, każde Państwo wspiera rozwój 
i  działalność transportu szynowego. Te pań-
stwa, które wspierają ten transport konse-
kwentnie i długookresowo mogą pochwalić 
się bardziej zrównoważonym i efektywnym 
systemem transportowym.  

W Polsce zakres uczestnictwa Państwa, 
w  rozwoju tego transportu stale zmienia 
się. Zależy on głownie od trzech czynników: 
stanu finansów publicznych, założeń polity-
ki społeczno-gospodarczej, oraz wymogów 
wynikających z członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Brak nowoczesnej, wieloletniej 
polityki transportowej, opartej na stosowa-
nych w innych krajach zaawansowanych me-
todach tworzenia takich dokumentów, oraz 
mechanizmu zarządczego zapewniającego 
stałe i zaplanowane finansowanie projektów 
infrastruktury transportowej podobnego na 
przykład do tego, jakie istnieje np. w Niem-
czech, powoduje dużą niepewność i przy-
padkowość takich inwestycji, szczególnie 
w transporcie szynowym. Polska posiada roz-
budowane dokumenty strategiczne zawiera-
jące hasłowo cele i zadania Państwa rozwoju 
systemu transportowego w tym transportu 
szynowego. Brak jest jednak krytycznie waż-
nych systemowych elementów zorganizowa-
nego i długotrwałego rozwoju transportu ta-
kich jak stały system finansowania transportu 
(we wszystkich jego sferach Rys.2), koncepcji 
zakończenia przemian strukturalnych sektora 
oraz założeń współpracy nauki i przemysłu w 
celu podniesienia poziomu innowacyjności 
systemu transportowego Polski.   

Jedynym w miarę sprawnym mechani-
zmem długookresowego planowania inwe-
stycji w transporcie szynowym Polski jest 
system planowania i realizacji projektów 

finansowanych z funduszy europejskich. 
Dotyczy to jednak jedynie części potrzeb 
inwestycji infrastrukturalnych i taborowych. 
Poza tym, co do zasady, opieranie założeń 
długookresowego rozwoju transportu szy-
nowego jedynie o projekty europejskie, któ-
re często są tylko luźno lub przypadkowo 
powiązane z długookresowymi potrzebami 
Państwa, a często służą głownie celom ogól-
noeuropejskim jest dalece niewystarczające.  
Nowoczesne państwo powinno mieć poli-
tykę i  mechanizmy zapewniające wieloletni 
rozwój systemów transportowych. Środki 
europejskie są jedynie jednym z elementów 
takiego systemu. Brak takich systemowych 
rozwiązań, i opieranie rozwoju jedynie o sub-
sydia Unii Europejskiej (nie zawsze najtań-
sze źródło finansowania rozwoju) może nie 
być najbardziej efektywnym rozwiązaniem.  
Świadczą o tym przykłady takich państw jak 
Hiszpania i Portugalia, które doświadczyły 
wielu kłopotów w momencie, kiedy napływ 

grantów europejskich zmniejszył się, a fundu-
sze te nie zostały efektywnie zainwestowane 
i jednocześnie nie stworzono na bazie wspar-
cia europejskiego stabilnego krajowego sy-
stemu finansowania transportu szynowego.

 
W Polsce konieczne jest aktywne wykorzy-

stanie środków europejskich przeznaczonych 
na transport szynowy w celu ich wykorzysta-
nia, jako podstawy do budowy systemu dłu-
gookresowego wsparcia rozwoju tego trans-
portu przez Państwo.  Potrzebne są działania 
instytucjonalne, prawne i zarządcze. Koniecz-
ne są innowacje w sferze mechanizmu budże-
towania i wydatkowania środków publicznych 
na cele transportu szynowego w celu rozwią-
zania czterech fundamentalnych problemów 
transportu szynowego w Polsce:
1. Bezpieczeństwa ludzi i towarów
2. Zwiększenia prędkości i punktualności po-

ciągów
3. Zmniejszenia kosztów eksploatacji
4. Zapewnienie zgodnego z założeniami poli-

tyki transportowej Polski i Unii Europejskiej 
oraz potrzebami gospodarki narodowej, 
odpowiedniego poziomu efektywnych 
usług transportu szynowego. 
Dla realizacji tych celów rozwoju transpor-

tu szynowego niezbędne są specjalistyczne 
kadry. Pogłębiający się od lat niedobór tych 
kadr wynikający z niewystarczającej i cią-
gle zmniejszającej się bazy edukacyjnej (na 
wszystkich poziomach nauczania) jest coraz 
bardziej dotkliwie odczuwany. W niedalekiej 
przyszłości, jeżeli nie podejmie się zdecydo-
wanych działań, brak odpowiednio przygo-
towanych kadr na poziomie szkół średnich 
i  wyższych, będzie głównym problemem 
polskiego przemysłu, nauki i przedsiębiorstw 
związanych z transportem szynowym. Doty-
czy to zarówno specjalistów zajmujących się 
zagadnieniami inżynierskimi jak również za-
rządzaniem. Środki publiczne wydane na infrastrukturę kolejową w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku

Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ – Kierownik Katedry Transportu Szynowego, Politechnika Śląska



lipiec 2014Kapitał Województwa Śląskiego14

CZELADŹ

Gospodarcza 
Brama
Śląska

SosnowiecKatowice

Siemianowice
Śląskie

Będzin

DK-86
Pyrzowice, 

Warszawa

DK-94
Kier. Kraków (74 km)

D
K-86

Kier. Katow
ice (7 km

)

DK-94Kier. Bytom, Opole,Wrocław

CZELADŹ

Warsztaty wyjazdowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
dla uczestników Czeladzkiej Ligi Naukowej.

Ludzie są miastem

Zakończenie V edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi.

„Przedszkole moich marzeń”  powstało ze środków UE.

Gospodarcza Brama Śląska - tereny inwestycyjne 
na sprzedaż - www.czeladz.pl/gbs/index.html

Telecentrum w GSW „ELEKTROWNIA” - jeden z elementów 
sieci publicznych punktów dostępu do internetu .

  Wydarzenia artystyczne 
w Galerii Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” przyciągają 
tłumy wielbicieli obiektów 

poindustrialnych.



Kapitał Województwa Śląskiegolipiec 2014 15

Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich 
zaprasza na 18-dołkowe pole mistrzowskie.

Prowadzimy szkolenia dla początkujących
Kursy na Zieloną Kartę
Szkółkę Golfową dla dzieci
Organizujemy eventy dla firm połączone
z nauką gry w golfa i innymi atrakcjami
Organizujemy sponsorowane turnieje golfowe

Golf nie jest ani taki drogi,
ani taki niedostępny
jak wielu sądzi!

Wszystkie informacje znajdują się
na naszej stronie www.skgolf.pl

w w w . k a p i t a l s l a s k i . p l
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Dobre warunki do rozwoju 
innowacyjnej gospodarki
Piotr Uszok: Katowice są jednym 
z najbardziej przyjaznych innowacjom 
miast w Polsce.

3

Inspiruje nas przyszłość, 
wspiera doświadczenie
Zdzisław Bik: Tradycja ułatwia dzia-
łalność jeśli jest związana z rozwojem 
i nowoczesnością.

6

Firma ze śląskim kapitałem, 
kapitałem dla śląskich firm
Bożena Rojewska: Jesteśmy przygo-
towani do rozwiązywania gospodar-
czych problemów klientów.
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Mamy mnóstwo wyzwań 
i możliwości zawodowego 
spełnienia
Tadeusz Baj: Zgromadziliśmy w Bi-
promecie kwiat myśli inżynierskiej w 
naszym regionie.

5

Górnicze maszyny z Polski 
pracują na całym świecie
Marek Brzenczek: O pozycji targów 
KATOWICE decyduje 30-letnia trady-
cja i poziom prezentowanej oferty.

6

Czysta innowacja
Ludmiła Jama-Voigt: Firma VOIGT 

była kreatorem polskiego rynku czy-

stościowego. Nadal jest w czołówce.

14

Kapitał Województwa Śląskiegostyczeń 2014 1

Województwa ŚląskiegoKapitał
G o s p o d a r k a   |   S a m o r z ą d y   |   N a u k a  –  I n n o w a c j e

Styczeń 2014

Jubileusz PEC
Henryk Dolewka: Wszystkie nagrody są dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że nasze dzia-
łania wpisują się w strategię rozwoju gospodarczego 
Bytomia i Radzionkowa oraz województwa śląskiego.

6

Pacjent jest najważniejszy
Marcin Misiewicz: Za żadne pieniądze nie kupi się pro-
fesjonalnego, zaangażowanego personelu, oddanego 
pracy i przede wszystkim pacjentom. Nam udało się 
stworzyć taki wyjątkowy zespół.

8

W służbie Opolu i Opolszczyźnie
Ryszard Zembaczyński: Laur Umiejętności i Kompetencji to 
jest najmilsze z wyróżnień. Mieszkańcy mają dowód na 
to, że postawili na „dobrego konia”, który udowodnił, 
że samorząd w Polsce jest gospodarzem.

12

www.kapitalslaski.pl
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Możemy spodziewać się  
rekordowej frekwencji
Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowta-
rzalną okazją do przedstawienia postępu technologicz-
nego i zdolności produkcyjnych katowickich firm.

2

Przekazujemy klientowi produkt 
najwyższej jakości
Józef Wolski: Ważnym kapitałem Kopeksu jest know-
-how. Mamy inżynierów z wieloletnim doświadczeniem 
i młodych specjalistów z głowami pełnymi pomysłów.

9

Stawiamy na rozwój i uczciwość
Ryszard Krzykowski: Oferujemy przemysłowi wydobyw-
czemu urządzenia zbudowane w oparciu o najnowsze 
rozwiązania techniczne, reprezentujące światowy 
poziom.

20
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Gliwice – przyszłość jest tu
Zygmunt Frankiewicz: Gliwice mają potencjał, który 
jest związany głównie z Politechniką Śląską oraz insty-
tutami badawczo-rozwojowymi. Mamy dużą, bardzo 
wartościową kadrę, inżynierów z wysokim poziomem 
wykształcenia. 

3

W Sosnowcu inwestują 
odpowiedzialnie 
Kazimierz Górski: Mamy trzy główne atuty, wykształ-
conych i wykwalifikowanych mieszkańców Sosnowca, 
wysoki wskaźnik przedsiębiorczości w Zagłębiu, wresz-
cie znakomite położenie komunikacyjne.

9

Ludzie są miastem 
Teresa Kosmala: Największym potencjałem, siłą 
i motorem rozwoju jest przede wszystkim wiedza 
i kreatywność ludzi. Dlatego najważniejsze dla mnie 
jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i jakości 
ich kształcenia. 

10

www.kapitalslaski.pl
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Dobry grunt pod interesy
Tereny Huty Kościuszko ożywią gospodarczo Chorzów?

Huta Kościuszko S.A w upadłości likwi-
dacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłosiła 
pisemny przetarg. Przedmiotem oferty 
są poprzemysłowe grunty o łącznej po-
wierzchni 447.778m2 położone bezpo-
średnio w centrum miasta w obrębie ulic 
Nowej, Stacyjnej i Legnickiej. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest złożenie pi-
semnej oferty do 18 lipca 2014, do godz. 
14.00. 

Na dogodną lokalizację obszaru składa się 
bardzo dobrze skomponowana sieć połączeń 
komunikacyjnych, drogowych i kolejowych.  
W odległości ok. 300 m na zachód od pre-
zentowanego terenu przebiega ul. Katowicka 
(droga krajowa nr 79), będąca jedną z głów-
nych arterii komunikacyjnych aglomeracji 
śląskiej (trasa Bytom – Chorzów – Katowice – 
Sosnowiec). Ważniejsze połączenia drogowe 
w okolicy potencjalnej inwestycji to także Au-
tostrada A1 i A4, łączące teren z Krakowem, 
Wrocławiem i Czechami. Połączenie lotnicze 
zapewnia lotnisko w Katowicach – Pyrzowi-
cach, położone w odległości ok. 30 kilome-
trów. Ponadto władze miasta finalizują prace 
projektowe obwodnicy Chorzowa, która od 
strony wschodniej ma  bezpośrednio przyle-
gać do oferowanego na sprzedaż terenu.

Przetarg stanowi ogromną okazję dla mia-
sta. Teren inwestycyjny spełnia wszystkie wa-
runki, by przemysł mógł się na nim rozwinąć 
na nowo. Znajdujący się tu materiał może 
być z powodzeniem wykorzystany w trakcie 
realizacji inwestycji np. przy budowie ciągów 
komunikacyjnych, placów, parkingów i innych 
budowli ziemnych. Na obrzeżach oferowane-
go na sprzedaż terenu znajdują się przyłącza 
wszystkich mediów: gazu, energii elektrycz-
nej, ciepła i wody. Region ciągle się rozwija, 
a w okolicy funkcjonują duże firmy, zajmują-
ce się produkcją. To kolejny atut, który może 
przyciągnąć uwagę potencjalnego inwestora.

„Naszym zasadniczym celem jest znalezie-
nie inwestora w celu zaspokojenia wierzycie-
li. Idealnie byłoby, gdyby inwestor w istotny 
sposób nawiązywał do przemysłowej tradycji 
Chorzowa i całego Śląska. Zależy nam na tym, 
aby dzięki oferowanym na sprzedaż terenom 
w Chorzowie odrodził się przemysł i powstały 
nowe miejsca pracy. Dzięki temu część cho-
rzowian nie musiałaby szukać zatrudnienia 
poza miastem, gdyż zajęcie znaleźliby na 
miejscu.” – mówi Przemysław Zalewski, syn-
dyk zarządzający majątkiem Huty Kościusz-
ko. O tym, że oferowany na sprzedaż teren 
jest przyjazny inwestycjom, przekonali się 
właściciele firm, stanowiących bezpośrednie 
sąsiedztwo Huty Kościuszko. Nieruchomość 
jest położona w otoczeniu zabudowy pro-
dukcyjnej i magazynowej.  Dobrym przykła-
dem umiejętnego zagospodarowania jest 
ArcelorMittal. Funkcjonowanie tak cenione-
go w Polsce producenta stali z pewnością 
przyczyniło się do powstania na należących 
niegdyś do huty terenach innych mniejszych 
firm, uatrakcyjniając w ten sposób przemy-
słową ofertę Chorzowa i regionu.

W przeszłości Huta Kościuszko była nie-
zwykle ważnym miejscem na mapie Cho-
rzowa. Zakład dawał pracę wielu rodzinom, 
świadczył o industrialnym charakterze miasta 
i stanowił kolebkę śląskiego przemysłu. Dziś 
po hucie pozostał w większości pusty i nieza-
gospodarowany teren. Istnieje jednak szansa, 
by ta sytuacja uległa zmianie. Stworzenie od-
powiednich warunków dla powstania i roz-
woju nowych firm, może pozwolić na pod-
trzymanie produkcyjnych tradycji regionu. 
A na korzyści nie powinno się długo czekać. 
Poprzez rozwój funkcji usługowych, tworze-
nie nowych ciągów komunikacyjnych  a prze-
de wszystkim poprawę jakości życia miesz-
kańców – ponownie może skorzystać całe 

miasto. Oferty dotyczące zagospodarowania 
obszaru powinny być składane lub przesyła-
ne na adres : Huta Kościuszko S.A w upadło-
ści likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 
Chorzów. Rozpoznanie przedstawionych pro-
pozycji dotyczących przedmiotu przetargu 
oraz ewentualna aukcja nastąpią na jawnym 
posiedzeniu z udziałem Sędziego Komisarza 
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód na 
ul. Lompy 14 w dniu 22 lipca 2014r. 

Dodatkowych informacji udzielają:
Biuro syndyka, tel: (32) 2-411-637
Janusz Orenowicz, kom. 693 651 911,
hkosciuszkorr@op.pl

Wizualizacja oferowanego terenu
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Inwestycje ekologiczne i ekonomiczne

Jakie inwestycje, ważne dla mieszkańców Gmi-
ny Bytom, zostały zrealizowane w ostatnich 
latach przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Ko-
munale? Co było ich celem? W jaki sposób wpły-
nęły na jakość życia mieszkańców?

W ciągu ostatnich dwóch lat nasze przedsię-
biorstwo na inwestycje przeznaczyło 10 milio-
nów zł. Najczęściej jest to budowa, przebudowa 
lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej i sieci wodociągowych. Tego rodzaju 
inwestycje zwykle prowadzimy wtedy, gdy sieci 
są wyeksploatowane a ich zły stan techniczny 
powoduje liczne awarie. Wówczas, aby nie nara-
żać mieszkańców na ciągłe przerwy w dostawie 
wody czy awarie kanalizacyjne przebudowa jest 
najlepszym rozwiązaniem. Staramy się na bie-
żąco poznawać potrzeby mieszkańców i odpo-
wiadać na nie, dlatego reagujemy nawet na naj-
mniejsze interwencje, czy sugestie z ich strony. 
Ostatnio na przykład za sprawą zmotoryzowa-
nych bytomian remontujemy zapadnięte studnie 
kanalizacyjne, utrudniające poruszanie się w ru-
chu drogowym, we wskazanych przez nich loka-
lizacjach. Potrzeby mieszkańców są różne. Jedne 
wymagają dużych inwestycji o znacznym nakła-
dzie finansowym, inne jak w przypadku wspo-
mnianych studni kanalizacyjnych wymagają wię-
cej dobrych chęci, aniżeli środków pieniężnych. 

Oczywiście działalności BPK towarzyszą też 
duże przedsięwzięcia. Jednym z nich jest pro-
dukcja energii elektrycznej z biogazu na terenie 
Oczyszczalni Ścieków „Centralna”. Biogaz jest 
używany do produkcji energii elektrycznej na po-
trzeby oczyszczalni oraz do ogrzewania zaplecza 
technicznego OŚ „Centralnej” i do celów techno-
logicznych. Dzięki fermentacji osadu zmniejsza 
się jego ilość a osad przefermentowany zagospo-
darowywany jest na cele rolnicze. Zmniejszyła się 
też ilość kupowanej energii elektrycznej.

Jakie prace w zakresie poprawy gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Gminy Bytom za-
planowane są na najbliższe lata?

Jedną z ważniejszych inwestycji realizowaną 
w 2014 rok jest przebudowa sieci wodociągo-
wej w rejonie dworca PKP (od strony dzielnicy 
Szombierki). Skoordynowana jest ona z inwesty-
cją Tramwajów Śląskich, podczas której zostaną 
wymienione tory. Aby oszczędzić mieszkańcom 
niedogodności związanych z remontem, obie 
inwestycje zostaną przeprowadzone w tym sa-
mym czasie. Poza tym na 2014 rok BPK zapla-
nowało liczne remonty, budowy i przebudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci 
wodociągowe wraz z przyłączeniami do budyn-
ków, które obejmą różne części miasta. Ponad to 
w przyszłości chcielibyśmy zmienić system napo-
wietrzania ścieków na oczyszczalni „Centralna”. 
Czekamy też na nowe programy dofinansowania 
budowy i przebudowy sieci i modernizacji infra-
struktury wodno – ściekowej realizowane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

Jakie działania podejmuje Pan, aby poprawić 
wyniki finansowe Spółki?

W bieżącym roku po raz pierwszy od lat BPK 
osiągną dodatni wynik finansowy. To bardzo 
cieszy, ale też bardzo motywuje do dalszej, in-
tensywnej pracy. Naszym priorytetem jest znale-
zienie nowego źródła pozyskiwania wody pitnej. 
Jeżeli udałoby nam się zrealizować ten plan, fir-

ma zdecydowanie ograniczyłaby koszty zakupu 
wody. W związku z tym mamy już za sobą pierw-
sze odwierty głębinowe w południowo – zachod-
niej części miasta. Prace nad realizacją tego zada-
nia trwają bardzo intensywnie. Byłaby to bowiem 
ogromna szansa zarówno, dla nas, jako firmy, 
jak i dla mieszkańców. Z roku na rok cena wody 
kupowanej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów w Katowicach wzrasta. Co prawda 
w obecnej chwili mieszkańcy Bytomia nie od-
czuwają tej różnicy bo od 2012 roku cena wody 
w  mieście pozostaje bez zmian, trudno jednak, 
będąc uzależnionym od  działań GPW, zagwa-
rantować  mieszkańcom stabilność ceny. Własne 
ujęcie wody zdecydowanie by nam to ułatwiło. 

W jaki sposób na terenie Gminy Bytom realizo-
wane są odbiór i zagospodarowanie odpadów 
przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne? 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne za-
rządza profesjonalnym składowiskiem odpadów, 
na którym unieszkodliwiane są odpady inne 
niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko jest 
obiektem w pełni ekologicznym, a więc całko-
wicie bezpiecznym dla środowiska naturalnego 
i mieszkańców miasta. Przy jego budowie zostały 
zastosowane najnowocześniejsze technologie. 
Obiekt daje gwarancję, że do okolicznych grun-
tów nie przedostaną się żadne odcieki, które 
mogłyby spowodować skażenie środowiska. Od-
pady na składowisko przywożą nie tylko upraw-
nieni przewoźnicy, ale także Klienci indywidualni, 
którzy mogą jednak przywozić tylko gruz cegla-
ny, odpady betonowe z rozbiórek i remontów 
oraz glebę i ziemię, w tym kamienie. Od września 
2013 roku przy składowisku działa wyposażony 
w pięć kontenerów Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym od 
osób prywatnych przyjmowane są meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz odpady zielone. Do tej pory 
PSZOK odebrał ich już łącznie ponad 26 ton. Na 
terenie obiektu znajduje się również specjalny 
kontener przeznaczony na odpady niebezpiecz-
ne, które przyjmowane są od osób prywatnych, 
a następnie okresowo przekazywane do firm 
zewnętrznych, w celu ich unieszkodliwienia. 
Ponadto ze składowiska poprzez zabudowane 
studnie odgazowujące pozyskiwany jest biogaz 
przetwarzany w energię elektryczną a instalacja 
odgazowania składowiska jest eksploatowana 
przez firmę zewnętrzną

Jakimi najważniejszymi działaniami, przedsię-
wzięciami dokonanymi w ostatnim czasie może 
pochwalić się Spółka?

Przede wszystkim dzięki reorganizacji firmy 
udało nam się obniżyć średniomiesięczne kosz-
ty bieżącej działalności przedsiębiorstwa o ok. 
323 tys. zł miesięcznie. Aby usprawnić i rozwinąć 
politykę personalną spółki, BPK realizuje projekt 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) „Instrument Szybkiego Reagowania”, na 
który pozyskaliśmy prawie 100 tys. zł dofinan-
sowania z Unii Europejskiej. W ramach projektu 
opracowany został plan rozwoju, obejmujący 
analizę wyjściowej sytuacji firmy oraz wskazujący 
obszary wymagające wsparcia i sposoby ich reali-
zacji, w wyniku czego w przedsiębiorstwie wdro-
żone zostaną doradztwo personalne, szkolenia 
dla pracowników oraz outplacement. Projekt 
pozwoli nam jasno określić ścieżkę kariery oraz 
pokaże, w jakim kierunku rozwijać kompetencje 
poszczególnych pracowników.

Najważniejszym osiągnięciem jest natomiast 
fakt, że w czerwcu 2013 roku dzięki naszym in-
tensywnym staraniom ustanowiono Aglomera-
cję Bytom. Dokument aglomeracyjny, który jest 
wymagany ustawą daje miastu możliwość po-
zyskiwania dodatkowych środków finansowych 
dla Bytomia, zarówno z Unii Europejskiej, jak 
i z innych źródeł na realizację inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska. 

Jakie jeszcze zadania, z  korzyścią dla miesz-
kańców, realizuje Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne?

BPK to teraz dobrze prosperujące przed-
siębiorstwo, które potrzebuje dynamicznego 
rozwoju, dlatego w najbliższym czasie gmina, 
czyli stuprocentowy udziałowiec w Spółce, przy 
współpracy z BPK planuje rozpoczęcie inwestycji 
budowy hali widowiskowo – lodowiskowej wraz 
z halą lodowiskowo - treningową wraz z moder-
nizacją istniejącego stadionu piłkarskiego. Bę-
dzie to jedyny tego typu obiekt w południowej 
Polsce. Dostrzegając potencjał Spółki Prezydent 
Bytomia, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspól-
ników, zgodził się na rozszerzenie działalności 
firmy, tym samym otwierając nam drzwi do re-
alizacji nowych, ambitnych zadań. Dla BPK tego 
typu inwestycje nie są jednak nowością, bowiem 
w przeszłości poza branżą wodno – kanalizacyj-
ną, oczyszczaniem ścieków i zarządzaniem skła-
dowiskiem odpadów,  Spółka zajmowała się 
również budową i eksploatacją dróg. Kompleks 
sportowy w przyszłości służyć ma zarówno spor-
towcom, szkołom jak i pozostałym mieszkańcom 
Bytomia i okolic. O budowie takiego obiektu w 
Bytomiu mówiło się już od lat. Do tej pory jed-
nak tego typu inwestycja pozostawała jedynie w 
sferze marzeń. Teraz marzenie wielu bytomian o 
wielofunkcyjnym obiekcie sportowym może stać 
się faktem bo pierwsze działania są już za nami. 
Kilka dni temu wpłynęły oferty w przetargu na 
prace rozbiórkowe, opracowane zostały też nie-
zbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy 
powiedzieć, że pierwsze prace mogą rozpocząć 
się już w sierpniu. Kompleks obejmował będzie 
stadion piłkarski mieszczący 10,5 tys. widzów, 
halę lodowiskowo -  treningową oraz  mieszczącą 
3 tys. widzów halę widowiskowo – lodowiskową, 
którą można dostosować w ciągu 48 godzin do 
organizacji innych wydarzeń kulturalnych lub 
sportowych, a także kompleks boisk treningo-
wych w tym jedno sztuczne i zadaszone. Reali-
zacja inwestycji podzielona jest  na cztery etapy: 
prace rozbiórkowe, mające przygotowanie tere-
nu do dalszej inwestycji, modernizację istnieją-
cego stadionu, budowę hal lodowiskowych oraz 
budowę kompleksu boisk treningowych. 

Z Dawidem Ziębą, Prezesem Zarządu Bytomskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego o inwestycjach, planach rozwoju i sukcesach 
spółki rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
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