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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE GOSPODARCZE JESIENI

Europejski Kongres MŚP w Katowicach
Komisarz Unii Europejskiej, ministrowie z kraju i zagranicy, ambasadorzy i konsulowie, kilkudziesięciu posłów,
senatorów i europarlamentarzystów, oraz blisko 4 tysiące przedstawicieli świata nauki, samorządu i biznesu –
tak na tydzień przed Kongresem przedstawia się lista potwierdzonych gości jednego z największych spotkań
sektora MŚP w Europie. Już 12 października w Katowicach rusza piąta edycja Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Współorganizatorami
i Współgospodarzami po raz kolejny organizuje wydarzenie, które dostarczy odpowiedzi na wiele pytań, jakie nurtują nie tylko młodych, ale i doświadczonych biznesmenów sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Kongres odbędzie się w dniach 12-14 października, po raz pierwszy w oddanym w tym roku do użytku Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. W obliczu nadchodzących wyborów, będzie to również
okazja aby zapytać polityków o ich wizję rozwoju polskiej gospodarki
oraz podyskutować o niezbędnych zmianach w Polsce.

Wyborcza debata

Podczas debaty polityczno-gospodarczej, która odbędzie się pierwszego dnia Kongresu o godz. 12.00, przedstawiciele poszczególnych partii
przedstawią swoje wizje wspierania przedsiębiorczości. Debata z udziałem
przedstawicieli wiodących partii politycznych i organizacji biznesowych
będzie stanowi platformę dyskusji nad tym jakich zmian potrzebuje polska gospodarka. Do udziału w debacie zaproszeni zostali m.in.: Andrzej
Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club; Ryszard Petru, Lider Partii Nowoczesna; Janusz
Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Adam Szejnfeld, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Beata
Szydło, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Partii Prawo i Sprawiedliwość.

Znane autorytety i najlepsi eksperci

Od pierwszej edycji znakiem rozpoznawczym Kongresu są najlepsi eksperci ze świata biznesu, nauki i polityki. Wśród tegorocznych prelegentów
nie zabraknie znanych autorytetów i liderów opinii. Uczestników Kongresu powitają Współgospodarze wydarzenia: Marszałek Województwa
Śląskiego i Małopolskiego, Wojewoda Śląski, Prezydenci Miast: Katowice
i Zabrze oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Swoim doświadczeniem podzielą się Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
która wraz z Ministrem Handlu i Przemysłu Arabskiej Republiki Egiptu –

Tarekiem Kabilem, otworzą inaugurację Kongresu. Pierwszy dzień Kongresu to również obecność kobiet wyróżniających się na arenie krajowej
i międzynarodowej, które stoją na czele największych organizacji: Sophie
Le Ray, Głównego Organizatora Ekonomicznego Forum The Global WIL;
Marty Marti Carrery, Business Europe, Przewodniczącej Entrepreneurship & SME Committee oraz Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwieńczeniem wspólnej debaty
będzie wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet.
W dyskusji poświęconej współpracy międzynarodowej udział wezmą
Ambasadorowie Indii i Stanów Zjednoczonych: Ajay Bisaria i Ryszard
Schnepf. Dyskusję będą dotyczyły między innymi atrakcyjności rynków
zagranicznych i potencjału inwestorskiego dla polskich przedsiębiorców.
W Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbędzie się uroczysta Sesja Sejmiku z udziałem prof. Jerzego Buzka,
Posła PE, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) PE; Marii Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju i dr. Jana
Olbrychta, Posła do Parlamentu Europejskiego. Gościem specjalnym Sesji będzie Hannelore Kraft, Premier Nadrenii Północnej Westfalii, który
przedstawi przebieg i efekty procesu rewitalizacji w regionie zachodnich
Niemiec.
Wśród gości Kongresu nie zabraknie przedstawicieli dużych firm oraz
przedsiębiorców sektora MŚP, którzy podzielą się z uczestnikami swoją
wiedzą i doświadczeniem. Reprezentowane będą zarówno globalne, jak
i najbardziej znane polskie marki, m.in.: Tauron, Bank Pekao SA, Grupa
Lotos, KGHM Polska Miedź, Google, Bank Zachodni WBK, Lufthansa,
Greenpeace, Integer, Ania Kruk, PKN Orlen, CCC SA, ArcelorMittal Poland SA, PKP PLK SA, Groupon i wiele innych.

Sześć różnorodnych ścieżek tematycznych

Na program każdej edycji składa się kilka ścieżek tematycznych, które
skupiają wokół siebie poszczególne sesje i wydarzenia. Tak będzie i w tym
roku. Pierwsza ze ścieżek nosi nazwę „Innowacyjna Firma, Inteligentne

Miasto, Konkurencyjny Region” i będzie dotyczyć między innymi poprawiania zdolności konkurencyjnej poprzez innowacje oraz poszukiwania
środków na finansowanie unikatowych pomysłów i rozwiązań. Kolejna
ścieżka to „Optymalizacja procesów biznesowych”. Tu eksperci oraz goście
będą wymieniać się pomysłami i doświadczeniem w kwestii zwiększania
efektywności działania firm, zarządzania strategicznego, bezpieczeństwa
w biznesie czy też nowych technologii.
Ścieżki tematyczne będą też dotyczyły takich spraw jak międzynarodowa
współpraca gospodarcza firm czy też kwestii strategii, przywództwa i dialogu.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeznaczony jest
nie tylko dla doświadczonych przedsiębiorców, ale również tych młodych,
którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Dlatego w programie,
w ramach ścieżek EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
i Future Entrepreneurs 2015 znalazły się zagadnienia związane ze szkolnictwem, start-upami i rolą studentów w kształtowaniu nowoczesnego biznesu.
Ścieżka „Przedsiębiorczość niejedno ma imię” odpowie na pytania związane z prowadzeniem firm rodzinnych, kreatywną przedsiębiorczością i sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Ponadto, podczas Kongresu odbędą się wydarzenia towarzyszące, m.in.
rozdanie nagród w ogólnopolskim programie „Samorząd, który wspiera
MŚP”, Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości i Targi Biznes Expo. Na uczestników czekają również dodatkowe atrakcje takie jak
wycieczka do kopalni soli „Wieliczka”, zwiedzanie zabytkowych dzielnic Katowic – Giszowca i Nikiszowca czy wieczór z muzyką na żywo i pokazami
tańca prowadzone przez kubańskiego muzyka Jose Torresa.

Targi Biznes Expo 2015 – stały towarzysz Kongresu

Od początku historii Europejskiego Kongresu MŚP towarzyszą mu Targi
Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Biznes Expo. To
nie tylko dynamiczna platforma spotkań wielu branż, ale również trzy dni
pełne debat, prezentacji, praktycznej wiedzy, konkretnych korzyści biznesowych, a także zabawy. Targi Biznes Expo to 2 500 metrów kwadratowych
powierzchni ekspozycyjnej, blisko 100 wystawców i ponad 3000 gości ze
świata biznesu.
Udział w Targach daje możliwość zapoznania się z usługami i produktami
z Polski i zagranicy, ale także zdobycia fachowej wiedzy. To będzie możliwe
między innymi na specjalnych „wyspach”. Pierwsza z nich to „Targowa Wyspa Wiedzy”, gdzie specjaliści i praktycy będą udzielać bezpłatnych porad
wszystkim zainteresowanym. Z kolei „Wyspa dla Studenta” ma służyć prezentacji ofert pracy, stażu i praktyk, zawieraniu kontraktów czy też korzystaniu z otwartych, certyfikowanych szkoleń.
Dzięki najlepszym ekspertom, wybitnym gościom i rozbudowanej agendzie
wydarzenia, Katowice kolejny raz mają okazję zostać europejskim centrum
przedsiębiorczości.
Monitoring mediów dla wydarzenia prowadzi firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. – Partner Merytoryczny V Europejskiego Kongresu MŚP.

Udział w Europejskim Kongresie MŚP jest bezpłatny.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej oraz wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego,
a także współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Współorganizatorami są: Ministerstwo Gospodarki,
Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A. oraz Uniwersytet Śląski. Współgospodarzami są: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Metropolia Silesia, Wojewoda
Śląski, Województwo Opolskie i Małopolskie.

Spółdzielnia nowoczesna i przyjazna mieszkańcom
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała
w 1957 roku, odgrywając istotną rolę w rozwoju Katowic. Jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce oraz jedną z nielicznych, które nieprzerwanie od 58 lat prowadzą działalność inwestycyjną.
W swoich zasobach posiada ponad 19 tys. mieszkań o łącznej powierzchni
przekraczającej milion metrów kwadratowych (ok. 40 tys. mieszkańców).
KSM w powszechnej opinii cieszy się zasłużoną renomą nowoczesnej
i przyjaznej ludziom spółdzielni m.in. za efekty i styl zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Budynki Spółdzielni w całości zostały ocieplone
i opomiarowane. Szerokie praktyczne zastosowanie w bieżącej działalności
znajdują nowoczesne technologie i rozwiązania. Profesjonalizm zarządzania zapewnia wykształcona kadra, w tym zespół licencjonowanych zarządców nieruchomości. Spółdzielnia swym członkom i mieszkańcom oferuje
od lat bardzo bogatą i różnorodną, pod względem realizowanych form,
działalność społeczno-kulturalną.
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to także doświadczony i sprawdzony inwestor, wielokrotny laureat rankingów ogólnopolskich, jak przykładowo: „Orły Polskiego Budownictwa” czy „Lider rynku nieruchomości”.
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Najnowsza inwestycja KSM, osiedle „Rekreacyjna Dolina Mały Staw”,
pokazuje, że spółdzielnia mieszkaniowa potrafi realizować ciekawe architektonicznie projekty o zaskakującej aranżacji. Ten nowoczesny kompleks
mieszkaniowy, bardzo atrakcyjnie położony (w bliskim sąsiedztwie Doliny
Trzech Stawów w Katowicach), składa się z czterech 3-piętowych budynków (w sumie 128 mieszkań) z windami i miejscami parkingowymi w garażach podziemnych. Do mieszkań parterowych przylegają duże tarasy,
a do mieszkań na wyższych kondygnacjach obszerne balkony z przesuwnymi osłonami („lumonami”).

dodatek informacyjno reklamowy

Spółdzielnia ma w swoich planach szereg dalszych inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych (jak np. projekt budowy wielopoziomowego
parkingu z miejscami postojowymi w rejonie ul. Podhalańskiej).
Realizacja dalszego dynamicznego rozwoju Spółdzielni i jej planów, co
oczywiste, zależy jednak od wielkości posiadanych i dostępnych środków
finansowych, jak również od przyszłych rozstrzygnięć ustawowych dotyczących warunków funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, a które
będzie podejmować już nowy Parlament wybrany przez obywateli 25 października 2015 roku.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Klonowa 35 c, 40-168 Katowice
Zarząd i Dyrekcja KSM:
zarzad@ksm.katowice.pl
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa: obrotmieszkaniowy@ksm.katowice.pl

www.kapitalslaski.pl
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Górnemu Śląskowi i ludziom tej ziemi nasza praca
i umiłowanie tradycji
Z Tadeuszem Donocikiem, Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach rozmawiamy o 25. latach działalności Izby, transformacji
ustrojowej, gospodarce i Śląsku oraz jego przyszłości.
Minęło 25 lat działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wracając pamięcią
ku jej początkom – jakie myśli, nadzieje i obawy
wtedy Panu towarzyszyły?
Wracając myślami do 19 marca 1990 r., czyli roku,
w którym Izba została zarejestrowana, przypomina się obraz Śląska, którego gospodarka była całkowicie zdekapitalizowana. Był to czas, kiedy od
lat nie robiono żadnych inwestycji w przemyśle,
który charakteryzował ówczesny Śląsk, tj. w górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym czy
budownictwie przemysłowym. Ludzie związani
z gospodarką zastanawiali się wówczas, jak zmienić
tę rzeczywistość i powrócić do stanu międzywojennego, kiedy to nasz region był jednym z najprężniej
rozwijających się w Europie. Narodził się wtedy
pomysł powołania Izby Gospodarczej, a pomysłowi przyświecał cel poprawy ówczesnej sytuacji gospodarczej na Śląsku. Oczekiwania ludzi były dwojakie – ci bardziej spontaniczni myśleli, że można
to osiągnąć w bardzo krótkim czasie, w przeciągu
roku. Ci bardziej doświadczeni z kolei uważali, że
jest to proces kilkuletni. Rzeczywistość pokazała,
że oczekiwania te były daleko zbyt optymistyczne.
Nikt nie przypuszczał – nawet ja – że taki proces
transformacji nigdy się nie kończy. Już 25 lat przebudowujemy system społeczny i gospodarczy, popełniając zapewne przy okazji wiele błędów. Błędy
te dotyczyły zarówno nas samych, jak i ludzi piszących prawo czy ustanawiających nowe rozwiązania
społeczne i gospodarcze.
Jak te błędy odbiły się na gospodarce?
Bardzo źle. Szczególnie ciągłe zmiany przepisów
prawa działały na niekorzyść przedsiębiorców. Ja
sam jestem osobą, która przeżyła niepowodzenie gospodarcze. W 1989 otworzyłem skład celny
w Chorzowie, z którego pobierałem towary do
sklepów, w których sprzedawałem – w ilości takiej,
jaką w danej chwili mógłbym sprzedać. Po czterech
miesiącach zmieniły się jednak przepisy – weszła
reforma (tzw. Plan Balcerowicza), która spowodowała m.in., że w składzie celnym mogłem mieć
tylko towary już wcześniej przez siebie wykupione. Nie mając kapitałów wystarczających do tego,
aby ten towar kupić, musiałem zlikwidować skład
celny. To było 25 lat temu. Przez ten czas były podejmowane próby uregulowania tej niestabilności.
Niestety, do dziś jakość prawa stanowionego w Polsce budzi wiele wątpliwości. Nie może być przecież
takiej sytuacji, w której każdy Urząd Skarbowy ma
własną interpretację tego samego przepisu prawnego. Stąd też postulaty ze strony środowisk gospodarczych – w tym również naszej Izby – aby posłowie oraz struktury ich wspierające funkcjonowały
bardziej profesjonalnie, aby prawo nie mogło być
wielorako interpretowane.
Które inicjatywy szczególnie Pan zapamiętał?
Było ich wiele, ale wspomnę m.in. o współinicjowaniu kontraktu dla Śląska. Inicjatywa ta powstała
na przełomie roku 1991 i 1992, a zakończyła się
podpisaniem ze strony społecznej umowy z rządem 5 X 1995. W kontrakcie tym opisano, jakie powinny powstać instytucje, aby zmiany były ciągłe,
miały logikę i żeby nie były robione okazjonalnie,
ale stanowiły pewnego rodzaju koła zamachowe dla
dalszych pozytywnych rozwiązań dla Śląska. W ten
sposób powstały założenia budowy autostrady
A4, budowy trasy średnicowej, funduszu górnośląskiego, górnośląskiego towarzystwa lotniczego
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Czy działalność Izby obejmuje próby zmierzenia
się z tym problemem, rozwiązania go?
Przede wszystkim nasza Izba stara się inspirować
myślenie o tym, co można zrobić w zamian – czyli
jakiego rodzaju przedsiębiorstwa, jaką produkcję
implementować na terenie województwa śląskiego. Bacznie obserwowaliśmy dobre praktyki, jakie w tej sytuacji zastosowano m.in. w Nadrenii
Północnej-Westfalii, Belgii, w Walii czy Sheffield.
Podpowiadaliśmy, jakich narzędzi należy użyć,
aby te procesy zmian szły w podobnym kierunku. Chodzi o to, by w likwidowanych miejscach
pracy w górnictwie tworzyć nowe w przemysłach
pozagórniczych. Częściowo nam się to udało, bo
sprowadziliśmy w ciągu tych 25 lat do Śląska np.
firmy produkujące samochody Opel czy Fiat.
Wokół tych producentów powstało prawie 200
firm produkujących podzespoły do samochodów.
W strefach ekonomicznych powstały bardzo nowoczesne firmy produkujące towary poszukiwane
na rynku, a wykonywane już z wykorzystaniem
najnowszych technologii i parametrów jakościowych. Z kolei przemysł okołogórniczy musi być
nastawiony na handel zagraniczny. Innymi słowy,
sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych, taśmociągów czy kombajnów musi się odbywać nie na
rynku polskim (bo tutaj zapotrzebowanie będzie
malało), ale w Chinach, Kolumbii czy Australii –
czyli tam, gdzie przemysł górniczy się rozwija. Izba
zmierza się oczywiście także z wieloma innymi
problemami. Najogólniej można powiedzieć, że co
najmniej uczestniczymy w procesie zmian, często
je kreujemy, często je realizujemy, tworzymy narzędzia, a także klimat dla tych zmian i chcemy, aby
to wszystko odbywało się zgodnie z zawołaniem
zapisanym na naszym sztandarze, który mamy od
1993r., a którego treścią jest: „Górnemu Śląskowi
i ludziom tej ziemi nasza praca i umiłowanie tradycji”. Chodzi o tradycję pewnego sposobu traktowania pracy: rzetelności, uczciwości, ale także
szacunku dla folkloru, orkiestr dętych, chórów.
Jednocześnie, na bazie tych tradycji, chcemy naszą
pracę uczynić nowoczesną i dającą perspektywy na
lepsze życie.
Bardzo ważnym wydarzeniem wykreowanym
przez Izbę jest Europejski Kongres Małych i Śred-

Stwarzamy nowe możliwości dla świata nauki
Wywiadu udziela dr Andreas Glenz, prezes firmy PREVAC sp. z o.o.

czy wielu inicjatyw, tj. agencje regionalne rozwoju
i lokalne agencje rozwoju. Instytucje te w większości istnieją do dziś – do dziś inspirują, pilnują
oraz wspierają różnego rodzaju procesy rozwojowe
naszego regionu. Tak się zmienia Śląsk, jesteśmy
z tego dumni. Niestety to wszystko nie wystarcza,
to jest wciąż za mało. Ludzie oczekują znaczniejszej
poprawy jakości życia, wyższych zarobków, pewności pracy i bezpieczeństwa socjalnego.
Z jakimi problemami zmaga się jeszcze Śląsk?
Nasz region jest regionem wieloproblemowym.
Przykładem jest m.in. stan górnictwa. Dzisiaj, po
25 latach transformacji, wydobywamy około 90
mln ton, zatrudnienie zmalało do 100 tys., a za to
zwiększyły się zatrudnienia okołogórnicze. Innymi
słowy, pewne sprawy zostały przeniesione z kopalni do firm zewnętrznych. Proces ten będzie trwał
latami, a skutki jego są takie, że wielu ludzi czuje
się zagrożonych utratą pracy w tym schyłkowym
przemyśle. Sytuacja w górnictwie przez następne
dziesięciolecia będzie wpływała na rozwój gospodarczy regionu oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Aparatura szyta na miarę

nich Przedsiębiorstw. W tym roku, w dniach 1214 października, odbędzie się już piąta edycja
refleksji nad problematyką gospodarki.
Izba, chcąc być jednym z liderów roztropnych
zmian, musi otaczać się ludźmi mądrymi. Czynimy
to właśnie poprzez organizację Kongresu, na który
zapraszamy ekspertów, specjalistów, fachowców. Na
około 60 panelach dyskusyjnych porównujemy się
wówczas do innych państw analizując poszczególne
segmenty działalności gospodarczej – oceniamy jej
jakość i efekty. Kongres jest też propozycją zmian dla
administracji publicznej. Dla parlamentu są to rady
w zakresie zmian ustaw, natomiast dla samorządów
lokalnych są to postulaty o zrobienie przynajmniej
raz w roku przeglądu sytuacji gospodarczej na swoim terenie. Niestety wsłuchiwanie się w nasze propozycje wciąż jest rzadkością. Nawet najbardziej
uzdolniony i wykształcony człowiek posiada pewną lukę w wiedzy lub kompetencjach – zadaniem
ekspertów jest właśnie ten obszar uzupełnić. Jeżeli
nie potrafimy z tej możliwości korzystać, to dalsze
reformowanie kraju będzie coraz bardziej nieefektywne. V Europejski Kongres MŚP skupi wielu specjalistów, którzy będą służyli wszechstronną wiedzą
i mam nadzieję, że jak najwięcej osób z tej wiedzy
skorzysta. Warto podkreślić, że tegoroczny Kongres
będzie również otwarty dla młodych ludzi, w tym
studentów. Są to ludzie, którzy nie mają dziś jeszcze większego doświadczenia, mają natomiast po
prostu marzenia o dobrej przyszłości. Jeżeli sobie
uświadomią, że można to osiągnąć tylko poprzez
dobrze zorganizowaną, efektywną i wydajną pracę z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, i jeśli
do tego znajdą nisze na rynku (bo takie zawsze są),
to z latami będą zarabiać coraz większe pieniądze,
a ich pokolenie będzie żyło dużo lepiej od mojego.
Zapewne będzie to ich ogromnym źródłem satysfakcji.
Czego życzy Pan przedsiębiorcom i Izbie?
Przedsiębiorcom życzę powrotu do zasady: „Co nie
jest zabronione jest dozwolone” lub też po prostu
dobrego prawa. Zrozumienia przez urzędników,
w tym również instytucje ich kontrolujące. Z kolei
pracownikom tych instytucji życzę, aby zrozumieli, że jeśli poprzez kontrolę zniszczą przedsiębiorczość, to zniszczą również swoje własne urzędy
i miejsca pracy. Ponadto życzę przedsiębiorcom
tego, aby ciągle chcieli się uczyć i rozwijać. Ważne
jest, aby uczyli się również języków obcych, ponieważ świat staje się coraz bardziej światem „bez
granic”. Izbie natomiast życzę, aby zawsze przedsiębiorcom była potrzebna.

W przyszłym roku PREVAC będzie świętował 20-lecie swojego istnienia. To zwykle czas
podsumowań. Co zaliczyłby Pan do największych sukcesów firmy, a co dziś zrobiłby Pan
inaczej?
Zawsze podkreślam, że sukces naszej firmy tworzą jej pracownicy. Uważam, że wielkim sukcesem jest fakt, iż udało mi się pozyskać tak wiele
otwartych umysłów chętnych chłonięcia wiedzy
jaką miałem im do przekazania. Nasza branża
jest bardzo specyficzna, wręcz niszowa, ciężko
jest więc znaleźć pracownika z doświadczeniem
w branży. Sporo czasu i energii musiałem włożyć
w szkolenie zespołu, praktycznie uczyłem ludzi
od zera. Dziś mój zespół to moja duma. Czy zrobiłbym dziś coś inaczej…? Myślę, że nie. Wszelkie podjęte działania i decyzje zaprowadziły mnie
i moją firmę do miejsca w którym dziś się znajdujemy, do pozycji lidera w produkcji aparatur
naukowo-badawczych na rynku polskim i silnego konkurenta na arenie międzynarodowej.
Produkowane przez Państwa nowoczesne
aparatury mają wiele zastosowań. Jakich dziedzin dotyczą najczęściej?
Zastosowania naszych aparatur są praktycznie nieograniczone. Każda z dziedzin życia
codziennego czerpie z osiągnięć naukowych,
wszystkim kieruje dziś postęp technologiczny. Aparatury PREVAC wykorzystywane są
chociażby w medycynie do komponowania
materiałów do pro¬dukcji m. in. zastawek
serca, stentów, implantów, które są biozgodne, eli¬minują reakcje uczuleniowe i odrzuty. Jednym z najnowszych osiągnięć polskiej
medycyny przy użyciu naszego sprzętu jest
protonowe leczenie nowotworów. Produkcja mikro i na¬noelektroniki, stali, stopów
lekkich, katalizatorów, polimerów, tworzyw
sztucznych, warstw refleksyjnych na szkle
architektonicz¬nym czy optycznym, powłok
antyście¬ralnych na narzędziach, zegarkach,
poliwęglanach i innych rzeczach, lakierów
na bazie nanorurek, ubrań membranowych,
specjalnych klejów umożliwiających klejenie
karoserii samochodowych czy konstrukcji stalowych, tworzenie nowych ogniw fotowoltaicznych, – to tylko nieliczne z przykładowych
zastosowań aparatur PREVAC. Myślę, iż należy
wspomnieć o otwarciu pierwszego polskiego
synchrotronu SOLARIS w Krakowie, które
miało miejsce 21 września br., gdzie PREVAC
jest dostawcą zaawansowanych technologicznie aparatur jak i różnego rodzaju osprzętu. To
nowe możliwości dla świata medycyny, fizyki,
farmakologii, archeologii, geologii, krystalografii, biologii, chemii czy inżynierii materiałowej jak i wielu innych dziedzin.
Większość produktów ze znakiem firmowym
PREVAC to innowacje. Skąd czerpią Państwo
pomysły i jak powstają technologie do ich
produkcji?

Idea powstaje z potrzeby i rodzi się w głowie naukowca. To on wiedząc jaki rezultat badań chce
osiągnąć zgłasza się do nas po aparaturę, która
mu to umożliwi. Cel badań oraz potrzeba z jakiej on wynikł są bardzo indywidualne stąd też
konieczność dobrania indywidualnej technologii. Aparatura jest praktycznie każdorazowo
szyta na miarę co nadaje jej charakter innowacji.
Technologia powstaje w wyniku burzy mózgów
naszych specjalistów i zleceniodawców, którymi
są topowi naukowcy. Klienci posiadają szeroką
wiedzę badawczą oraz doświadczenie praktyczne. Nasi inżynierowie z drugiej strony mają niezwykłą wiedzę techniczną oraz doświadczenie
w tworzeniu nowych aparatur. Po zderzeniu
oczekiwań klienta z możliwościami technologicznymi powstaje technologia na bazie której
budujemy aparaturę. Do całokształtu działalności potrzebna jest ogromna wiedza z zakresu
nauk i wszystkich dziedzin techniki.
PREVAC jest jednym z światowych liderów
w swojej branży. Na czym opierają Państwo
swoją przewagę konkurencyjną?
Elastyczność to nasz klucz do przewagi konkurencyjnej. Indywidualnie dopasowujemy się do
klienta. Budujemy mu aparaturę skrojoną na
jego potrzeby. Nasz sprzęt to nie produkt z półki, który ma zadane właściwości i możliwości,
które często ograniczają zamiary badawcze naukowców. To dedykowana technologia a tym
samym dedykowany produkt. Z innowacjami
tak jest, że są one obarczone sporym ryzykiem
niepowodzenia, ale my jesteśmy właśnie specjalistami od ryzykownych zleceń. Konkurencja w takich przypadkach często rozkłada ręce.
Jesteśmy liderem w budowie aparatur multi-funkcjonalnych.
PREVAC to nie tylko producent nowoczesnej
aparatury, ale również firma świadcząca usługi na najwyższym poziomie. Na co w tym wypadku mogą liczyć Państwa klienci?
Nasi klienci mogą liczyć na obsługę na najwyższym poziomie. Już od samego początku do ich
dyspozycji są handlowcy, posiadający szeroką
wiedzę zarówno handlową jak i techniczną,
władający językami obcymi. Całość procesu
podlega pod kierownika projektu, który jest pośrednikiem pomiędzy klientem a firmą. Często
zamawiany u nas sprzęt musi pasować do sprzętu już posiadanego przez naukowca. Ważne jest
wtedy wsparcie działu konstrukcji, który przygotowuje niezbędne rysunki techniczne oraz
symulacje 3D, które przedstawiają naszą propozycję realizacji zlecenia. Tu jak już wspomniałem jesteśmy bardzo elastyczni – staramy się
jak najlepiej dopasować oczekiwania klienta do
możliwości technologicznych. Klient ma stały
wgląd w proces produkcji, uczestniczy w testach
technicznych przy pomocy naszych inżynierów
oraz w szeregu szkoleń merytoryczno-praktycznych z obsługi aparatury. Nasza firma świadczy

również usługi serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego.
Często spotykają się Państwo ze swoimi odbiorcami na różnego rodzaju wystawach i targach branżowych. Jakie z nich są w najbliższych planach firmy i jakie mają one dla
Państwa znaczenie?
Staramy się uczestniczyć w wydarzeniach tematycznie związanych z naszym profilem działalności. Informować w ten sposób klientów
o naszych nowościach, podtrzymywać relacje
a także odnajdywać nowych, potencjalnych
klientów. Nie jesteśmy w stanie być wszędzie,
decydujemy się więc na udział w tych najbardziej znaczących wydarzeniach jak konferencja
„AVS International Symposium and Exhibition”
w USA czy „DPG - Deutsche Physikalische Gesellschaft” w Niemczech, które przyciągają od
6 do 8 tysięcy naukowców z całego świata. Te
mniejsze sympozja staramy się wspierać finansowo bądź rzeczowo decydując się na pakiety
sponsorskie.
Jakie plany mają Państwo na najbliższy rok?
Planujemy w dalszym ciągu wpływać na kreowanie postępu technologicznego otaczającego
nas świata. Mam nadzieję, że w tym segmencie nie tylko utrzymamy swoją pozycję, ale i ją
umocnimy. Będziemy wprowadzać nowe produkty o lepszych parametrach jak i produkty
których do tej pory nie mieliśmy w naszym
asortymencie, głównie chodzi o bardzo wyrafinowane urządzenia do pomiarów analitycznych.
Przymierzamy się do budowy nowej siedziby
w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych.
Jesteśmy przygotowani na to co przyniesie nam
przyszły rok i mamy zamiar dobrze wykorzystać
wszelkie pojawiające się możliwości.

www.kapitalslaski.pl
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Ulga dla energochłonnych
– (nie)wykorzystana szansa
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej:
„Ustawa OZE”) wprowadziła mechanizm pozwalający największym przemysłowym konsumentom energii elektrycznej obniżyć koszty energii
poprzez ograniczenie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE”) świadectw
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii w odniesieniu do części energii elektrycznej zużytej przez tych
konsumentów.
Trudne początki

Ustawa OZE weszła w życie początkiem kwietnia 2015 r. i nie dawała uprawnionym przedsiębiorstwom wiele czasu na uzyskanie oszczędności już w odniesieniu do prądu zużytego
w 2015 r. Po pierwsze wynikało to z faktu, że
przepisy Ustawy OZE dawały jedynie 14 dni od
daty wejścia w życie przepisów na dopełnienie
obowiązków sprawozdawczych przewidzianych tą ustawą, a po drugie, wiele uprawnionych jednostek w ogólne nie było świadomych
możliwości, które daje w tym zakresie Ustawa
OZE. W efekcie, zgodnie z informacją Prezesa
URE, lista podmiotów, które spełniły warunki skorzystania z nowej ulgi obejmowała 316
jednostek. Wydaje się, że jest to zdecydowana
mniejszość z całej grupy jednostek, które warunki uzyskania oszczędności mogłoby spełnić
(według dokumentów Ministerstwa Gospodarki podmiotów, które mogłyby skorzystać
z ulgi jest ponad 900).

Nic straconego

Nawet jeżeli jednostka nie skorzystała z ulgi
za 2015 r. to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
móc skorzystać z przewidzianych Ustawą OZE
oszczędności w odniesieniu do 2016 r. i lat następnych. Ustawa OZE przewiduje bowiem, że
odpowiednie wymogi informacyjne należy dopełnić do 30 listopada roku poprzedzającego
rok, za który jednostka chce skorzystać z przewidzianej przepisami ulgi.

O co w tym wszystkim chodzi?

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, kraje
członkowskie, w tym Polska, muszą zapewnić
żeby odpowiednia część konsumowanej w naszym kraju energii elektrycznej pochodziła
z odnawialnych źródeł energii. Cel ten jest realizowany poprzez wprowadzenie obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii
wytworzonej z takich źródeł. Obowiązek ten
ciąży przede wszystkim na dostawcach prądu
do odbiorców końcowych, a koszt świadectw
pochodzenia energii jest przez tych dostawców
przenoszony na odbiorców końcowych w cenie
energii. Ulga, którą dla dużych odbiorców przemysłowych wprowadza Ustawa OZE ogranicza
ten obowiązek w taki sposób, że w zależności od
spełnienia odpowiednich kryteriów, obowiązek
ten będzie wykonywany w odniesieniu nie do
100%, ale 80%, 60% lub nawet tylko 15% energii

6

październik2015

zużywanej przez uprawnionego odbiorcę przemysłowego.

Co trzeba zrobić?

Aby móc w ogóle myśleć o oszczędnościach przewidzianych Ustawą OZE należy spełnić definicję
odbiorcy przemysłowego, a z tym związane są
dwa warunki wskazane w art. 52 ust. 6 Ustawy
OZE. Po pierwsze, odbiorca przemysłowy to
końcowy odbiorca energii, którego przeważająca
działalność gospodarcza jest określona w Polskiej
Klasyfikacji Działalności pod konkretnie wskazanymi w Ustawie OZE kodami. Ustawa wymienia
ponad 60 kodów z różnych działów przemysłu:
wydobywczego, stalowego, chemicznego, materiałów ceramicznych, gazów technicznych i inne.
Po drugie, wartość współczynnika intensywności
zużycia energii elektrycznej w jednostce musi
wynosić nie mniej niż 3%. Przez współczynnik
intensywności zużycia energii elektrycznej rozumie się wyrażony w procentach udział kosztów energii elektrycznej zużytej przez jednostkę
na własne potrzeby w wartości dodanej brutto.
Współczynnik ten liczy się jako średnią z trzech
ostatnich latach poprzedzających rok, za który
jednostka chciałaby uzyskać ulgę.
Jeżeli jednostka spełni powyższe warunki, to
musi dopełnić jeszcze odpowiednich wymogów
informacyjnych zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy
OZE, a mianowicie powinna złożyć do Prezesa
URE oświadczenie potwierdzające:
• wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazanymi przez Ustawę OZE
•
ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość
energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok, za który zamierza korzystać z ulgi
• wartość współczynnika intensywności zużycia
energii elektrycznej
• ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii
oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy
OZE, wyrażoną w procentach.
Do oświadczenia jednostka jest zobowiązana
dołączyć opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Poprawa jakości oczyszczanych ścieków
Ruszyła modernizacja bloku biologicznego oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu. Prace obejmują zmianę systemu napowietrzania reaktorów biologicznych. Wprowadzone zostaną nowoczesne metody
natleniania, zapewniające zachodzącym w reaktorach
procesom biologicznym optymalne ilości tlenu. Dzięki
inwestycji poprawi się jakość oczyszczonych ścieków,
a koszty eksploatacyjne oczyszczalni zmniejszą się.
Jarosław Kawalec, dyrektor w dziale audytu
z katowickiego biura w KPMG w Polsce

Jak duża może być oszczędność?

Ustawa OZE uzależnia wysokość ulgi od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Jeżeli współczynnik ten wynosi:
• nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20%, obowiązek uzyskania i przedstawienie do umorzenia
świadectw pochodzenia energii wykonywany
jest w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek
• więcej niż 20% i nie więcej niż 40%, obowiązek, o którym mowa powyżej wykonywany
jest w odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek
• więcej niż 40%, obowiązek ten wykonywany
jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek.
Jaka może być oszczędność mierzona w złotówkach? Trudno jest wyliczyć kwotę dokładnie,
ponieważ poza największymi odbiorcami przemysłowymi (zużywającymi powyżej 100 GWh
energii rocznie) odbiorcy przemysłowi płacą
za koszt pozyskania świadectw pochodzenia
energii w cenie energii elektrycznej płaconej do
dostawców energii. Patrząc na doświadczenia
jednostek, które skorzystały z ulgi już za 2015 r.
obniżki cen energii wymagały często negocjacji
z dostawcami energii i mogły wynosić od kilku
do kilkunastu złotych za 1 MhW zużywanej
energii elektrycznej w zależności od wysokości
współczynnika intensywności zużycia energii
elektrycznej.

Ulga za 2016

Zgodnie z Ustawą OZE, odbiorcy przemysłowi,
którzy chcą skorzystać z ulgi za 2016 r. powinni
do 30 listopada 2015 r. złożyć do Prezesa URE
oświadczenie, o którym była mowa powyżej.
Niewiadomą na dzisiaj pozostaje jednak sposób, w jaki ma być wyliczony współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, który w tym oświadczeniu powinien się znaleźć.
Zgodnie z Ustawą OZE, Minister Gospodarki
powinien wydać rozporządzenie, w którym
określi sposób obliczenia tego wskaźnika. Prace nad tym rozporządzeniem trwają. Zgodnie
z informacjami zawartymi na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji,
projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie
opiniowania.

Projekt pn.: „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych
eksploatowanych na Oczyszczalni Ścieków OŚ Centralna w Bytomiu”
polega na modernizacji bloku biologicznego na OŚ Centralna w zakresie zmiany technologii napowietrzania ścieków. Aktualnie jakość
ścieków oczyszczonych odprowadzanych przez OŚ Centralna spełnia
zarówno wymogi Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, rozporządzenia Ministra Środowiska jak też pozwolenia wodno-prawnego. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano niewielkie podwyższenie, jednak w granicach dopuszczalnych norm, wartości azotu
i fosforu oraz innych związków organicznych w stosunku do wartości
projektowych, spowodowane wzrostem ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni, podłączeniem do kanalizacji sanitarnej
dzielnic wcześniej nieskanalizowanych, a także rozdziałem sieci ogólnospławnej czy spadkiem sprzedaży wody. Aby w przyszłości, tak jak
obecnie, jakość ścieków została utrzymana na dopuszczalnym poziomie niezbędna jest modernizacja systemu napowietrzania reaktorów
biologicznych.
Dotychczas stosowany system napowietrzania przy użyciu rotorów napowietrzających jest mało efektywny ze względu na znaczną głębokość reaktora biologicznego. Dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie napowietrzania drobnopęcherzykowego, które jest najbardziej optymalne dla
komór reaktora biologicznego o kształcie rowów cyrkulujących i głębokości przewyższającej 6 m. Przewiduje się, że każda z trzech komór będzie
miała niezależny układ napowietrzania ścieków, składający się z jednej
dmuchawy, rurociągów transportujących powietrze oraz systemu dyfuzorów membranowych zabudowanych na dnie zbiornika. Aby zapobiec
ewentualnym przerwom w pracy urządzeń np. w okresach przeglądów

i remontów, zainstalowana zostanie czwarta dmuchawa, która będzie mogła zastąpić każdą z pozostałych. Specjalny układ rurociągów i przepustnic
odcinających umożliwi skierowanie powietrza do odpowiedniego układu
napowietrzania. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych i automatyki, intensywność napowietrzania będzie dostosowana do
chwilowego zapotrzebowania tlenu.
Reaktor biologiczny jest podstawowym i kluczowym obiektem części
biologicznej oczyszczalni ścieków. W reaktorze, w wyniku działalności
biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzą procesy
biologiczne usuwania ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu. Po zredukowaniu zanieczyszczeń, ścieki kierowane są do osadników wtórnych.
Ścieki sklarowane w tych osadnikach odpływają do rzeki Szarlejki.
Zadania wchodzące w zakres projektu obejmują montaż podestów, dmuchaw, mieszadeł i żurawików, wykonanie rurociągów doprowadzenia
ścieków surowych, budowę rurociągów transportu powietrza z armaturą,
montaż instalacji napowietrzania ścieków na dnie komory, wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na rurociągach transportu powietrza oraz instalację
urządzeń systemu AKPiA z wpięciem ich do systemu sterowania oczyszczalnią.
Inwestycja realizowana jest przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: ASPAMET z Oświęcimia (Lider) i Zakład Usługowo-Produkcyjny Piotr Operskalski z Siemianowic Śląskich (Partner).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 799 705,79 PLN, z czego 1 854 461,93 PLN pochodzi ze
środków unijnych. Same roboty budowlane będą kosztowały 4 376 340,00
PLN i potrwają do końca listopada 2015. Obok umowy na realizację prac
budowlanych, podpisano kontrakty: w zakresie usługi Inżynier Projektu
oraz działania informacyjno-promocyjne. Zakończenie realizacji wszystkich kontraktów planowane jest w grudniu 2015 roku.
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Polskie badania w górnictwie albańskim
Trzydzieste Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Hutniczego i Energetycznego KATOWICE 2015
stały się okazją do zacieśnienia nawiązanej w ubiegłym
roku współpracy pomiędzy Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego a albańskim urzędem górniczym RISHM (Departamentem Nadzoru Bezpieczeństwa Górniczego), funkcjonującym w ramach Ministerstwa Energii i Przemysłu w Tiranie.
Dziewiątego września, w drugim dniu największego tego typu wydarzenia
w Europie, na stoisku wystawienniczym CBiDGP nastąpiło uroczyste podpisanie przez reprezentantów obu instytucji Listu Intencyjnego dotyczącego kooperacji w zakresie badań i ocen maszyn i urządzeń górniczych oraz
innych usług wykonywanych przez specjalistów lędzińsko-mysłowickiego
przedsiębiorstwa.

Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy. Od prawej Rrapush Tola,
Dyrektor RISHM, Krzysztof Mijalski, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
CBiDGP, Jan Knura, Członek Zarządu CBiDGP ds. Technicznych

Wiedza i doświadczenia, jakimi dysponuje CBiDGP, stanowią szczególnie ceniony potencjał, w oparciu o który albański nadzór górniczy pragnie
wprowadzać zmiany w wymagającym gruntownych przekształceń przemyśle wydobywczym. Jeden z najważniejszych kierunków planowanych
zmian odnosi się do systemu nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji
i pracy ludzi poprzez kontrole, badania i oceny stanu technicznego wykorzystywanych w zakładach górniczych maszyn, urządzeń oraz ich elementów. Polska ze swoim doświadczeniem naukowym i praktycznym,
prawnym i organizacyjnym stanowi dla Albańczyków punkt odniesienia
do stworzenia nowych, dostosowanych do współczesnych wymogów obowiązujących w europejskim górnictwie.
– Nasze kopalnie odkrywkowe wykorzystują podobne, jak w polskich kopalniach urządzenia, które także wymagają kontroli i regularnych badań – powiedział Rrapush Tola, Dyrektor RISHM. – Bardzo wiele z nich to urządzenia starego typu. I tak na przykład w zakładach wydobywczych pracuje 7-8
maszyn wyciągowych, które zakupione zostały właśnie w Polsce, ale przed 40
laty. Mimo że nadal pracują, to jednak są to stare maszyny. By móc poznać
ich stan techniczny, oszacować termin możliwej eksploatacji, określić zakres
prac remontowych i zagwarantować bezpieczeństwo górnikom, niezbędne
jest wykonanie badań i pomiarów. Niestety, brakuje nam sprzętu, metodyk
badawczych i pomiarowych oraz takiej firmy badawczej, jak CBiDGP. I to
właśnie zdecydowało o podjęciu współpracy z przedsiębiorstwem, którego
wiedza i doświadczenia są dla nas niezwykle cenne.

Spotkanie z przedstawicielami współpracujących firm i instytucji na stoisku CBIDGP

Podstawą górnictwa albańskiego jest chrom. Trzydzieści dwa zakłady górnicze wydobywają obecnie 300-400 tys. ton rocznie bardzo dobrej jakości
surowca zawierającego 42 proc. tlenku chromu, duży procent żelaza i śladowe ilości glinu. Kraj ten słynie również z bitumu, stanowiącego bardzo
ceniony na świecie dodatek do mieszanki asfaltu drogowego. Wydobycie
kopaliny szacowane jest na około 120 tys. ton rocznie. W rozwoju gospodarki niezwykle istotną rolę pełni górnictwo naftowe, dostarczające rocznie około 1,5 miliona ton ropy naftowej.
– Naszym albańskim partnerom proponujemy nie tylko usługi badawczo-pomiarowe maszyn i urządzeń eksploatowanych w około 150 kopalniach
chromu, bitumu, rud miedzi, srebra, złota, żelaza i węgla brunatnego –
mówi Krzysztof Mijalski, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CbiDGP.
– Niezbędna jest im pomoc w określeniu rodzaju badań, technik i metod
badawczo-pomiarowych, doborze sprzętu pomiarowego, a przede wszystkim przy interpretacji uzyskanych wyników umożliwiających podejmowanie
adekwatnych działań. Polski wzorzec systemu kontroli maszyn i urządzeń
górniczych, stanowiący podstawę budowania systemu bezpieczeństwa kopalń i pracujących w nich ludzi, oceniony został przez RISHM jako najbardziej interesujący i przydatny w procesie tworzenia nowych, odpowiadających standardom europejskim i światowym, mechanizmom bezpieczeństwa
pracy i techniki w Albanii. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność.
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Wizyta ekspercka specjalistów CBiDGP w jednej z albańskich kopalń
chromu w maju 2015 roku z udziałem m.in. władz RISHM

W pierwszej kolejności badania wykonywane przez specjalistów CBiDGP
przeprowadzone zostaną w kopalniach, gdzie eksploatowane są maszyny
wyciągowe. Szczegółowe kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń
górniczych stanowią istotny aspekt polityki bezpieczeństwa górnictwa albańskiego, które ciągle zmaga się, zdaniem dyrektora R. Toli, z poważnymi
problemami. Wynikają one w dużej mierze z braku stosowania obowiązujących przepisów oraz braku odpowiedniego zaplecza badawczo-pomiarowego i kontrolnego umożliwiającego prawidłową i bezpieczną eksploatację parku maszynowego.
Joanna Pruchnicka

Moją intencją nie jest wprowadzanie rewolucji
Z Jackiem Krywultem, Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydentem Miasta Bielska-Białej rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
Jaką rolę pełni Śląski Związek Gmin i Powiatów dzisiaj,
a jaką pełnił kiedyś?
Misją Związku jest służba na rzecz społeczności lokalnych
i samorządów terytorialnych województwa śląskiego.
Wszystkie inicjatywy i działania naszego stowarzyszenia służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Obecnie
Związek zrzesza ponad 120 jednostek samorządu terytorialnego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu)
w województwie śląskim, a swoim zasięgiem obejmuje
obszar zamieszkały przez prawie 4 mln osób. Związek
powstał w 1991 r. jako stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin Górnego Śląska. Za cel postawiono wtedy integrację samorządów lokalnych szeroko pojętego regionu
Górnego Śląska, skupiając gminy z czterech ówczesnych
województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego
i opolskiego. Nieco później Związek ukierunkował się na
stworzenie transgranicznej platformy współpracy z bliskimi gminami czeskiej części Śląska i Północnych Moraw,
przy zachowaniu zasady poszanowania integralności obu
państw. W 1992 r. stowarzyszenie zostało przekształcone
w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.
Aktywność samorządów po obu stronach granicy umożliwiła jego rozwój, który przyczynił się do gospodarczego
i społecznego wzmocnienia oraz zbliżenia obydwu regionów. Reforma ustrojowa w Polsce, restytucja samorządu
na poziomie powiatowym oraz utworzenie dużych samorządowych województw zmusiła Związek do reorientacji
w zakresie swojej działalności. We wrześniu 1999 roku
nastąpiło statutowe rozdzielenie polskiej i czeskiej strony
stowarzyszenia. Polska strona Związku przyjęła nazwę
Śląski Związek Gmin i Powiatów i w takiej formie działa
do dzisiaj. W ten sposób, uzyskując nową formę organizacyjną, nasze stowarzyszenie mogło podjąć się nowych
zadań.
Czy jego funkcjonowanie, w Pana opinii, jest wciąż konieczne?
W moim przekonaniu misja Związku, którą przytoczyłem
wcześniej wciąż jest aktualna. Nadal potrzebne są działania, które w różnym stopniu i poprzez zróżnicowane
metody pomagają samorządom realizować ich zadania.
Oczywiście gminy oraz powiaty są coraz bardziej skuteczne i sprawne w rozwiązywaniu poszczególnych problemów. Niemniej jednak skala problematycznych dziedzin
i negatywne konsekwencje z nich płynące nieustannie
rosną. Od dawna przedstawiciele jst artykułują zasadnicze źródło problemu w postaci permanentnego nakładania przez rząd na samorządy nowych obowiązków bez
zapewnienia środków finansowych na nowe zadania, np.
w wyniku zmian prawa geodezyjnego i kartograficznego
czy też ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższej
sytuacji bezdyskusyjne wydaje się funkcjonowanie takich
stowarzyszeń jak Śląski Związek Gmin i Powiatów. Można
wskazać dwie główne przesłanki przemawiające za koniecznością istnienia naszego stowarzyszenia. Po pierwsze
jest to rzecznictwo na rzecz interesów samorządowych na
poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Wyjątkowo cenne
są w tym zakresie wypracowywane od lat, bardzo merytoryczne stanowiska odnoszące się do zapisów prawa regulujących działalność samorządu. Wspólny głos jst naszego
województwa w postaci dokumentów przygotowywanych
przez ŚZGiP, jest zawsze rezultatem merytorycznej, fachowej pracy, a więc trudno podważać celowość tego rodzaju
działań. Tym bardziej, że nasz Związek stworzył najlepiej
funkcjonującą sieć konsultacyjną dotyczącą wypracowywania takich wystąpień na zewnątrz. Drugim kluczowym
argumentem potwierdzającym potrzebę działania naszego stowarzyszenia jest aktywność przyczyniająca się do
wymiany pomiędzy gminami i powiatami członkowskimi
doświadczeń oraz dobrych praktyk w najważniejszych
dziedzinach funkcjonowania samorządów. Oczywiście
mamy też świadomość, że rzeczywistość samorządowa się
zmienia. Stąd też profil naszego stowarzyszenia ewoluuje.
Jak określiłby Pan aktualny profil Związku?
Aktywność Związku świadczy o tym, że w pierwszej kolejności jest on działającą codziennie siecią przepływu
informacji i opinii na temat różnych problemów samorządowych oraz możliwości ich rozwiązywania. Zatem
zdefiniowałbym nasze stowarzyszenie w wymiarze praktycznym jako wypracowywaną podczas 25 lat istnienia

metodę działania i współpracy jst. Sposób naszego działania to przede wszystkim umiejętność w miarę szybkiego i skutecznego reagowania na sygnały płynące z gmin
i powiatów oraz z otoczenia zewnętrznego. Profil Związku, choć w jakimś stopniu jest przez nas określony, musi
wykazywać zdolność do zmiany o większym lub mniejszym zasięgu. Dlatego też do wspomnianego szybkiego
i skutecznego reagowania dodałbym jeszcze jedną cechę
- wyróżniającą sposób działania naszego stowarzyszenia elastyczność. Jednak należy pamiętać, że ta metoda funkcjonowania nigdy by się nie sprawdziła, gdyby nie zaangażowanie, kompetencje i doświadczenie przedstawicieli
samorządów (w takim rozumieniu Związek to ogromny
zasób kompetencji, niestety słabo wykorzystywany przez
władze regionalne i krajowe). Dopiero koincydencja
w tym zakresie w połączeniu z zapleczem organizacyjnym, które zapewnia biuro Związku, może prowadzić do
sukcesu. Związek to gminy i powiaty członkowskie, a więc
włodarze, a dalej patrząc przedstawiciele konkretnych wydziałów czy referatów, bardzo często dysponujący imponująca wiedzą eksperci samorządowi w danej dziedzinie.
W jakich obszarach działalności Związek szczególnie
pomaga zrzeszonym w nim jednostkom samorządu terytorialnego?
Pola aktywności Związku mają charakter elastyczny,
w zależności od zgłaszanych przez członków sugestii
czy wskazówek zwiększają się, zmniejszają lub są zastępowane przez inne, które w danym momencie wydają
się ważniejsze. Kluczowym wyznacznikiem tych obszarów są realne i aktualne potrzeby samorządów, zarówno miast, gmin miejsko-wiejskich, jak i gmin wiejskich.
W ich zakresie nasze stowarzyszenie stara się realizować
przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, doradczym i edukacyjnym w formie cyklu szkoleń, seminariów i posiedzeń konwentów oraz spotkań
m.in. komisji problemowych czy też zespołów roboczych.
Wspólnym mianownikiem tych inicjatyw jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry administracji samorządowej
oraz kształtowanie kultury samorządowej w naszym województwie. Od paru lat przestrzenią, w której Związek
stara się w szczególny sposób wspierać jst jest gospodarka
odpadami, co wynika przede wszystkim z obowiązywania
od lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami.
Z podobną atencją nasze stowarzyszenie podchodzi do
zagadnień związanych z gospodarowaniem energią. Tytułem przykładu Związek we współpracy merytorycznej
z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
zorganizował w okresie od listopada 2014 r. do czerwca
2015 r. kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie.
Obok tych tematów pojawiają się kwestie będące niejako
leitmotivem naszej aktywności. Takim przykładem jest
temat związany z rozwojem obszarów wiejskich, a w tym
promowanie podejścia LEADER czy koordynowanie
działalności regionalnej sieci współpracy SILESIAN LEADER NETWORK. Wśród pól aktywności można też
wymienić planowanie przestrzenne, gospodarowanie
nieruchomościami, rewitalizację, rozwój miast oraz
kształtowanie przestrzeni publicznej, a także skuteczne
pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych oraz
zarządzanie projektami. Z kolei sferą, którą w pewnym
sensie pioniersko nasze stowarzyszenie zagospodarowało
jest projekt „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu,
urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Jedyne tego
typu przedsięwzięcie w Polsce odnoszące się do środowiska samorządowego, za które Związek zdobył w lipcu br.
pierwsze miejsce w konkursie „Regaty Rozwoju: Liderzy
Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007 –
2013” - organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą - uzyskując tym samym tytuł Lidera Innowacji.

tywność Związku mająca na celu zmianę niekorzystnych
- z punktu widzenia samorządów – przepisów rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta, w kształcie przyjętym przez Sejm RP w lutym br.,
mogła doprowadzić niektóre budżety samorządowe do
katastrofy. Ostatecznie udało się doprowadzić na etapie
prac Senatu RP do wycofania z tego aktu prawa najbardziej niebezpiecznych dla samorządów rozwiązań. Kolejny przykład takiej aktywności to zablokowanie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
którego pierwsza wersja powstała w 2011 r. Z drugiej strony można wskazać przedsięwzięcia, w ramach których
nie zawsze udaje się osiągnąć sto procent zamierzonego
celu. Przez dłuższy okres Związek angażował się w kwestie
związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, stanowiące
wyjątkowo problematyczne zjawisko występujące w wielu
miastach naszego województwa. W tym celu został powoływany zespół roboczy, odbyła się konferencja z udziałem
przedstawicieli instytucji kompetentnych w tej dziedzinie,
wypracowano i uzgodniono rekomendacje prawne zmierzające do rozwiązania tego problemu. Duży nakład pracy
ze strony gmin, wola współpracy między nimi i gotowość
z ich strony do konstruktywnej rozmowy z ustawodawcą.
Efekt? Chyba nie trzeba tego wyjaśniać.
Jaki kierunek chciałby Pan nadać Związkowi?
Jako wieloletniemu Zastępcy Przewodniczącego specyfika działalności Związku jest mi dobrze znana. Co więcej sposób kierowania stowarzyszeniem przez mojego
poprzednika zawsze oceniałem bardzo wysoko. Moją
intencją nie jest wprowadzanie rewolucji w żadnym wymiarze funkcjonowania Związku. Dotychczasowa forma
zarządzania tym stowarzyszeniem przyczyniła się do
tego, że Śląski Związek Gmin i Powiatów uznawany jest
za jedną z najprężniej działających regionalnych organizacja samorządu lokalnego w Polsce. Również na arenie
ogólnopolskiej, wśród podobnych podmiotów, działalność naszego stowarzyszenia jest odnotowywana, czego
przykładem jest wspomniany tytuł Lidera Innowacji.
Z pewnością ważnym kierunkiem w aktywności Związku
będzie współpraca w skali ogólnopolskiej. Będzie się to
odbywać, jak do tej pory, poprzez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, które skupia związki
i stowarzyszenia samorządowe z całej Polski. Natomiast
zupełnie nowym kierunkiem działania naszego Związku
będzie uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego. Zostałem bowiem wskazany
z ramienia porozumienia organizacji, jako jeden z dwóch
jego przedstawicieli, do udziału w posiedzeniach Komisji
z głosem doradczym.

Co uważa Pan za największe osiągnięcie Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów?
Nie sposób wskazać największego osiągnięcia, bowiem
aktywność czy skuteczność Związku nie sprowadza się,
szczęśliwie, do statystyk i wskaźników. Sukces w tym
przypadku zawsze skorelowany jest z działaniem mającym
bezpośredni wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu, z którym borykają się samorządy. Naturalnie jest
to często pewien proces, którego efekty dostrzegamy po
czasie. Namacalnym dowodem na powyższe słowa jest ak-
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MIASTO Z POTENCJAŁEM

Stąd wszędzie blisko

Nowy punkt na kulturalnej mapie Europy

Zapraszamy do Strefy Kultury

Mysłowice – miasto z potencjałem społecznym i gospodarczym ma bardzo dobre położenie w centrum
górnośląskiej aglomeracji. Stąd wszędzie blisko.

W miejscu dawnej kopalni można dziś posłuchać
koncertu w jednej z najlepszych sal Europy. Można
porozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki
w zbudowanym według oryginalnego pomysłu Międzynarodowym Centrum Kongresowym albo oddawać się sztuce w surowych, lecz przyjaznych wnętrzach nowego Muzeum Śląskiego. Usytuowana na
zrewitalizowanych terenach kopalni „Katowice” Strefa
Kultury, którą tworzą trzy wspomniane, potężnych
rozmiarów, obiekty, wrosła już w pejzaż miasta, tworząc przestrzeń niebanalną i niezwykle bogatą. Stała
się ważnym elementem tętniących życiem Katowic.

Plac przed budynkiem NOSPR jest miejscem reprezentacyjnym, z kaskadami schodów, „tańczącą” fontanną oraz dwuhektarowym parkiem z drzewami i trawnikami zapraszającymi do spędzania tam czasu. Nieopodal
możemy podziwiać ogród sztuk zachęcający szerokim wachlarzem atrakcji – amfiteatrem, przestrzennymi instalacjami oraz labiryntem z żywopłotu w kształcie mapy Katowic z lat 20. ubiegłego wieku.
Nową siedzibę NOSPR zrealizowano kosztem ponad 260 mln zł przy
wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania projektowe
oparto na najlepszych wzorcach stosowanych obecnie na świecie, dzięki
czemu to miejsce zarówno dla najlepszej w Polsce orkiestry symfonicznej,
jak i dla innych zespołów i gatunków muzycznych. Nie bez powodu więc
gmach pretenduje do miana najbardziej nowoczesnego obiektu muzycznego nie tylko w Polsce, ale i Europie.
Wielką salę koncertową NOSPR z sąsiadującym obok Międzynarodowym
Centrum Kongresowym łączy smukła kładka. Ogromnym atutem potężnego obiektu, którego powierzchnia użytkowa wynosi niemal 35 tys. m²,
jest sala główna mogąca pomieścić nawet 10 tys. osób. Jej możliwości zostały sprawdzone, z doskonałym wynikiem, podczas VII Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, kiedy to ta przestrzeń pełniła rolę centralnego forum. Salę można podzielić na trzy mniejsze, równe części. W jednej
z nich odbyła się sesja inauguracyjna Kongresu. Do dyspozycji uczestników wydarzenia została również oddana amfiteatralna sala konferencyjna
dla 600 osób, sala zwana bankietową o powierzchni 1200 m² i 18 sal konferencyjnych, w których odbywały się debaty panelowe.
Pierwszym poważnym, zaliczonym wzorowo, sprawdzianem dla nowo
otwartego gmachu Centrum Kongresowego były jednak, jeszcze w marcu
tego roku, finały Mistrzostw Świata Intel Extreme Masters, które przyciągnęły do naszego miasta 100 tysięcy pasjonatów e-sportu i nowinek technologicznych z całego świata.
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Rozwinięta komunikacja i połączenia umożliwiają szybkie przemieszczanie
się nie tylko w całym okręgu i kraju, ale również w reszcie Europy. 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 jazdy samochodem, a drogę do Krakowa można pokonać w ciągu trzech kwadransów. W odległości
80 km znajduje się granica polsko - czeska (Cieszyn). Kolejnym ważnym
atutem, świadczącym o atrakcyjności miasta, jest niewielka odległość od
dwóch międzynarodowych lotnisk: Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice
(ok. 40 km) oraz Portu Lotniczego Kraków Balice (ok. 70 km).
Miasto połączone jest siecią dróg, linii autobusowych, tramwajowych i kolejowych z największymi miastami aglomeracji górnośląskiej. Dodatkowym
atutem miasta będzie przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej do Mysłowic. Planowana inwestycja pozwoli na odciążenie ruchu w centrum miasta
i sprawi, że tereny zlokalizowane wokół niej będą zachętą dla inwestorów,
zwiększy się również atrakcyjność gospodarcza miasta.
W ostatnich latach miasto przede wszystkim dba o polepszenie stanu dróg.
Sukcesywnie przeprowadzane są remonty i przebudowy ulic, w tym przede
wszystkim głównych traktów komunikacyjnych miasta.
fot. UMK/K.Krzemiński

W XIX-wiecznych Katowicach miejsce to przyciągało spojrzenia konstrukcją wieży wyciągowej i innymi charakterystycznymi zabudowaniami
kopalni. Codziennie zmierzały tu potoki spieszących do pracy górników.
Również dziś spotyka się tu wielu nie tylko mieszkańców miasta; motyw ich obecności jest jednak zupełnie inny. Przychodzą tu, by odpocząć
w pięknym otoczeniu, by wspólnie z innymi „dotknąć” wielkiej kultury.
Dziś bowiem centrum tej przestrzeni zajmuje nowoczesna siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), której bryła jest
utrzymana w estetyce inspirowanej katowickim zabytkowym osiedlem Nikiszowiec. Wielka sala koncertowa, wykonana z brzozowego drewna, jest sercem gmachu. To jedna z najlepszych pod względem akustyki sal na świecie;
powstała dzięki zaangażowaniu słynnej japońskiej firmy Nagata Acoustics,
która współpracowała przy budowie najważniejszych sal koncertowych
w Japonii, Walt Disney Concert Hall w Los Angeles czy Danish Radio Concert Hall w Kopenhadze. Na widowni może zasiąść 1800 osób rozmieszczonych na pięciu poziomach. Warto podkreślić, że dla każdego miejsca z osobna przeprowadzane były wnikliwe studia słyszalności i widoczności.

Kapitał Śląski

Tym, co szczególnie wyróżnia obiekt i wręcz zachęca do spaceru, jest
przejście przez dach w formie zielonej alejki z tarasem widokowym oraz
miejscem na kawiarniane stoliki. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe ma wszystkie atuty, by stać się ważnym punktem na mapie tego typu
obiektów w Polsce i Europie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Od kilku miesięcy katowiczanie i mieszkańcy regionu mogą odkrywać
historię sztuki i kultury w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego. Obiekt,
zrealizowany kosztem ponad 273 mln zł, w części sfinansowanym przez
Unię Europejską, powstał dzięki zaangażowaniu Marszałka Województwa Śląskiego. Zajmuje 25 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym 6 tys.
m² powierzchni wystawienniczej. Jej znaczna część umiejscowiona jest na
trzech podziemnych kondygnacjach. Mimo iż najniższy poziom znajduje
się 14 metrów pod ziemią, to dzięki zastosowaniu szklanych konstrukcji
na dachu, tzw. glass boksów, wystawy można podziwiać w świetle dziennym. W podziemiach usytuowano także trzykondygnacyjny parking z 232
stanowiskami postojowymi. Natomiast na powierzchni znajdują się czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy oraz dwa odrestaurowane pokopalniane obiekty – były magazyn odzieży i maszynownia.
W 2016 roku dołączą do nich dwa kolejne budynki dawnej KWK „Katowice”, które są obecnie remontowane w ramach drugiego etapu inwestycji.
Najwyższym punktem nowej siedziby jest wieża wyciągowa szybu „Warszawa”, na szczycie której umiejscowiono taras widokowy.
Muzeum Śląskie długo czekało na nową siedzibę. Przygotowanie inwestycji, wybudowanie gmachu i przeprowadzka do nowej lokalizacji zajęły dekadę. Jednakże przestrzeń wystawiennicza, która powstała, stanowi jeden
z najambitniejszych i największych projektów muzealnych i kulturotwórczych w powojennej historii Polski.
Strefa Kultury zachęca do udziału nie tylko w koncertach i innych wydarzeniach muzycznych, podpowiada też, jak rekreację połączyć z edukacją
i aktywnym wypoczynkiem. Oddając mieszkańcom Strefę Kultury katowicki samorząd pokazał, z jakim rozmachem można nadawać dawnym
przestrzeniom kopalnianym nowe życie. To miejsce, z którego możemy
być dumni, do którego śmiało możemy zapraszać gości nie tylko spoza regionu, ale i zza granic naszego kraju. Bo Strefa Kultury tworzy dziś barwny
świat, tętniącą energią oś wielkich wydarzeń i niezapomnianych przeżyć.

W najbliższych latach Mysłowice czeka wyzwanie inwestycyjne związane
z rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Miasto uzyskało, w partnerstwie
z Jaworznem i Sosnowcem, dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji
technicznej pod przyszłą rewitalizację. Potrzeba integracji działań Mysłowic,
Sosnowca i Jaworzna wpisuje się w nowoczesne trendy i koncepcję rozwoju
lokalnego oraz regionalnego opartego na podejściu zintegrowanym i metropolitalnym. Na złożony przez Mysłowice, jako lidera projektu, wniosek uzyskano wsparcie finansowe w wysokości ponad 2,2 mln zł. Opracowana dokumentacja projektowa stworzy możliwość aplikowania i realizacji partnerskich
projektów w ramach środków unijnych. Z zagospodarowaniem terenu miasto
wiąże olbrzymie nadzieje również na ożywienie gospodarcze miasta, w tym
w kierunku rozwoju innowacyjnych technologii.
Mysłowickie tereny inwestycyjne mają bardzo dobry dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Grunty inwestycyjne, przeznaczone pod lokalizację działalności gospodarczej, posiadają 100% dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Ponadto 70% terenów ma dostęp do sieci gazowej i 60%
do teletechnicznej. Tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe posiadają
natomiast 100 % dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego w znaczącej części dotyczą dopuszczenia terenów do zabudowy mieszkaniowej.
W Mysłowicach działa prawie 4 tys. firm i w zdecydowanej większości, bo
prawie w 90%, są to małe i średnie przedsiębiorstwa. Przed laty impuls do
zmiany rozwoju gospodarczego Mysłowic dała jedna z największych powstałych tutaj firm - Panattoni Park Mysłowice. Teraz przyszłość miasta
wiąże się z małym i średnim biznesem.

Dla przedsiębiorców z Mysłowic w pierwszym okresie funkcjonowania
przydatna może okazać się tzw. pomoc publiczna, w ramach której mogą
być oni zwolnieni m.in. z podatku od nieruchomości. Udogodnienie to
skierowane jest do firm, które zainwestują minimum 500 tys. zł w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, czyli poniosą tzw.
koszty kwalifikowalne. Mogą być nimi na przykład cena: nabycia praw
własności gruntów, wzniesienia budynku, zakupu maszyny czy urządzenia,
a także nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Kosztem kwalifikowalnym będzie również koszt najmu lub dzierżawy. Zainwestowane środki
finansowe muszą wiązać się z tzw. inwestycją początkową, czyli utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, uruchomieniem nowej linii produkcyjnej
czy wprowadzeniem produktów dotychczas nie wytwarzanych.
Między innymi z myślą o już działających przedsiębiorcach, mających problemy ze spłatą zobowiązań gminnych, przyjęto w Mysłowicach program pomocy de minimis, w formie rozłożenia na raty oraz odroczenia należności
lub zaległości, a także umarzania zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.
Z kolei ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej miasta pozwala na rozpoczęcie inwestycji i sięganie po środki zewnętrzne. Miasto jest gotowe do realizacji 20 ważnych przedsięwzięć za prawie 47 milionów euro ze środków
unijnych. W najbliższych latach to one będą impulsem dalszego rozwoju
Mysłowic.
Mysłowice są pionierami w aktywizacji mieszkańców na rzecz rewitalizacji społecznej i rozwoju miasta. Partycypacja społeczna w Mysłowicach
nie jest pustym sformułowaniem, bo dzięki pieniądzom z budżetu miasta,
czy środkom unijnym, mysłowiczanie zmieniają swoje otoczenie. Najpierw
zrealizowano projekt „Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji
pozarządowych..." i stworzono solidne podstawy do samoorganizowania
się lokalnych środowisk. Mysłowice dzisiaj udowadniają, że poprzez dialog i konsultacje społeczne można włączyć mieszkańców w rozwiązywanie
problemów lokalnych już na początku planowania rozwoju miasta.
Swój rozwój Mysłowice ściśle wiążą ze swoim największym potencjałem –
usytuowaniem w aglomeracji górnośląskiej oraz aktywnością mieszkańców.
W działania strategiczne miasto wpisuje wykorzystanie środków zewnętrznych, w oparciu o które planuje swój rozwój. Realizacja takiego pomysłu
na miasto wymaga czasu, ale już teraz widać, że mieszkańcy, podobnie jak
i przedsiębiorcy, uwierzyli w Mysłowice.
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Mała opera z wielkimi sukcesami
Z Tadeuszem Serafinem, czołowym polskim dyrygentem operowym, przedsiębiorczym i skutecznym menedżerem, od ponad dwudziestu lat z powodzeniem kierującym Operą Śląską w Bytomiu rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
W tym roku Opera Śląska obchodzi 70-lecie
działalności. W jaki sposób chciał Pan, wspólnie z całym zespołem i melomanami, uczcić ten
jubileusz?
Postawiliśmy akcent na polską twórczość. To nawiązanie do wystawionej w 1945 roku „Halki”
Stanisława Moniuszki, której wykonaniem Adam
Didur, pierwszy dyrektor Opery Śląskiej, zainicjował działalność tej szacownej instytucji. Nie
wzbraniamy się także przed wystawianiem fundamentalnych dzieł, znakomite recenzje zbiera opera
„Orfeusz i Eurydyka”. Jubileuszowy repertuar jest
jednak bardzo szeroki, od wielkich inscenizacji
operowych, przez balet, musicale, przedstawienia
dla dzieci po kameralne koncerty i wydarzenia
muzyczne, jak choćby koncert „Na polską nutę”,
w którym chór a capella wyśpiewał najbardziej
znane polskie utwory od średniowiecza po... Kabaret Starszych Panów.
W hallu można zobaczyć pięknie wyeksponowane zdjęcia. Wiele z nich z odległych początków
działalności Opery Śląskiej.
Tak, ponieważ uczciliśmy nasz jubileusz retrospektywną wystawą fotografii, dokumentujących
tych siedem dekad działalności Opery Śląskiej.
Nasyciliśmy repertuar jubileuszowych wydarzeń
i w roku kalendarzowym, i w sezonie. Ponieważ
sezon artystyczny rozpoczyna się 1 września i trwa
do 30 czerwca, obchody 70-lecia potrwają w sumie
aż półtora roku.
W jaki sposób Opera Śląska zainaugurowała
nowy sezon operowy?
Sezon rozpoczęliśmy 4 września występem w Żarnowcu. Prezentowaliśmy „Straszny Dwór”, a scena
usytuowana była naprzeciwko dworku, w którym
kiedyś mieszkała... Maria Konopnicka. Takie zabawne qui pro quo (śmiech). W Żarnowcu publiczność nas oczekuje, więc często jeździmy tam na

gościnne występy. Na festiwalu Krośnieńska Jesień
Muzyczna wystawialiśmy „Barona Cygańskiego”
i „Kota w butach”. Największy sentyment mamy
jednak do Sanoka, który łączy z Bytomiem postać
Adama Didura. Pierwszy dyrektor Opery Śląskiej
urodził się w Woli Sękowej, położonej niedaleko
Sanoka. W tym roku odbył się jubileuszowy, dwudziesty piąty festiwal jego imienia, a my braliśmy
udział w dwudziestu trzech edycjach! To bardzo
prestiżowe wydarzenie, na które zjeżdżają renomowane zespoły z całej Polski i z zagranicy. Zdarza się,
że dyryguje sam Krzysztof Penderecki.
Opera Śląska od początku uznawana była za
„kuźnię talentów”. I chyba nic się nie zmieniło?
Począwszy od Adama Didura, postaci dla tej instytucji bardzo ważnej. Był niezwykle utalentowanym
artystą operowym, światowej sławy śpiewakiem,
jego bas rozbrzmiewał przez dwadzieścia cztery
sezony w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
Wraz z nim przyszli do Bytomia inni utalentowani artyści, a wśród nich Jan Malec, Franciszka
Denis-Słoniewska, Zofia Czepielówna, Władysław
Szeptycki, Romuald Cyganik, Lesław Finze, Andrzej Hiolski, Wiktoria Calma. Z Opery Śląskiej
wywodzą się Krystyna Szostek-Radkowa, Wacław
Domieniecki, Bogdan Paprocki, Wiesław Ochman.
Można by wyliczać bez końca.
Opera Śląska znana jest chyba również z częstych
występów za granicą?
Obawiam się, że o naszych zagranicznych występach mało kto w Polsce wie. A szkoda, bo w ten
sposób od ponad piętnastu lat promujemy nie
tylko nasz kraj, naszych twórców i artystów, ale
również Śląsk, Bytom. W umowach wywalczyłem
zapis, zgodnie z którym na afiszach i zaproszeniach
funkcjonuje wyłącznie polska nazwa naszego miasta. Nieskromnie przyznam, że wyrobiliśmy sobie
w Europie markę, gramy dla szerokiej publiczności,

a impresario układa terminarz naszych występów
z rocznym wyprzedzeniem. W pewnym momencie zmuszeni byliśmy utworzyć nawet trzy składy
Opery Śląskiej, które jeździły na zagraniczne tournée po Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, Hiszpanii czy Portugalii. Oczywiście
nasze wyjazdy nigdy nie odbywały się ze szkodą
dla widza pozostającego na miejscu. Równolegle odbywały się spektakle na scenie w Bytomiu
i w Katowicach.
Które z tych wyjazdów wspomina Pan ze szczególnym sentymentem?
Mamy za sobą około tysiąca występów na różnych
zagranicznych scenach, z każdym z nich związane były jakieś szczególne, zapadające w pamięć
zdarzenia. Pamiętam, jak przejęty byłem, gdy
graliśmy po raz pierwszych w niezwykle prestiżowej Filharmonii Berlińskiej. Choć każde takie
wyjątkowe dla muzyki miejsce, a mamy okazję
występować w większości z nich, wciąż wzbudza
dreszcz emocji. Miło wspominam sytuację, gdy
tłum bardzo elegancko ubranych ludzi przyszedł
na nasz koncert na wolnym powietrzu w Dreźnie.
Wtedy akurat budynek słynnej Filharmonii Drezdeńskiej ucierpiał podczas powodzi, nie odbywały się w nim koncerty, więc sądziłem, że ci ludzie
byli tylko spragnieni kontaktu ze sztuką operową.
Ale bisowaliśmy trzy razy, więc chyba bardzo im
się nasz występ podobał. W Norymberdze graliśmy „Nabucco” obok niegdysiejszego audytorium,
z którego Adolf Hitler przemawiał do nazistów.
Chichot historii, bo przecież to jest opera o Żydach, a tego dnia dyrygentem i wykonawcami byli
Polacy. Z kolei w Amsterdamie, gdzie mieliśmy
grać pod oknami pałacu królewskiego, po próbie,
która już zgromadziła sporo widzów, poszliśmy coś
zjeść. Wracając przecieraliśmy oczy ze zdumienia.
Kolejka po bilety na nasz koncert miała jakieś dwa
kilometry.

Wspomniał Pan, że mimo tych wyjazdów publiczność w Bytomiu nie jest zaniedbywania?
Co więcej my wiele uczymy się podczas tych podróży, zdobywamy nowe doświadczenia, podglądamy kolegów z zagranicznych orkiestr, więc
publiczność Opery Śląskiej tu, na miejscu, może
przychodzić na przedstawienia coraz lepszego
zespołu. Na tej dość niewielkiej scenie, którą
wkrótce będziemy przebudowywać, udało nam
się wystawić zarówno wielkie inscenizacje, jak
choćby „Don Carlos”, jak i musicale. W naszym
„My Fair Lady” Luiza wcale nie jest z przedmieść
Londynu, ale mówi po śląsku (śmiech). „Carminę Buranę”, która okazała się wielkim sukcesem,
wystawialiśmy w katowickim Spodku podczas
Kongresu Kultury Śląskiej. Ludzie przychodzili do
nas i mówili, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli.
Realizujemy nagrania z muzyką operową, a nasze
krążki zyskały status Złotej i Platynowej Płyty. Jeździmy także z występami po kraju. Coraz częściej
w budynku naszej Opery słychać obce języki, bo
na nasze spektakle przyjeżdżają, wiedzeni naszą
renomą, widzowie z zagranicy. Mamy dwie sceny,
w Bytomiu i Katowicach. To nie jest duża instytucja, niewiele o niej w Polsce wiadomo. Ale teraz,
kiedy Pani o tym wszystkim opowiadam, zaczyna
do mnie docierać, jak wiele już dokonaliśmy i jak
dużo wciąż się tu dzieje.

Częstochowa – miasto dwóch stref przyjazne dla biznesu
Częstochowa jest coraz bardziej rozpoznawalna jako miasto o dużym potencjale gospodarczym,
przyjazne przedsiębiorcom, z dwoma Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi: Katowicką i Euro-Park Mielec.
Konkurencyjne są tu koszty prowadzenia działalności biznesowej, niższe ceny nieruchomości, stawki wynajmu hal, lokali użytkowych, powierzchni biurowych i mieszkań. Atutem jest też położenie
- bliskie sąsiedztwo wielkich aglomeracji, dostępność do lotnisk, dworców i tras szybkiego ruchu.
Rozmowa z prezydentem miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem
Częstochowa jest powszechnie znana
w świecie m.in. dzięki Jasnej Górze, ale
to przecież duże miasto z gospodarczymi
tradycjami i ambicjami…
Częstochowa ze swoim dziedzictwem
religijno-kulturowym jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast
w Europie. Trzeba to doceniać, ale podstawą zapewnienia dobrych warunków życia
mieszkańcom jest przede wszystkim dobrze
funkcjonująca gospodarka, rozwój przedsiębiorczości, nowi inwestorzy i chłonny
lokalny rynek pracy.
W ostatnim czasie w Częstochowie, jak
chyba w żadnym innym mieście, udało
się objąć kolejne tereny działalnością
aż dwóch specjalnych stref ekonomicznych.
Tak, od ubiegłego roku na terenie miasta
funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Euro-Park Mielec - 34,4 ha terenów
inwestycyjnych i Katowicka, do której włączono kolejne 36 ha terenów zarządzanych
przez miasto. Na przygotowanie terenów
objętych SEE wydaliśmy już 15 mln zł,
chcemy te nakłady inwestycyjne zwiększyć
o następne 11 mln zł. Te starania przynoszą
efekty, bo na nowych terenach strefowych
ruszyły już inwestycje.
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Kto jest zainteresowany inwestowaniem
w Częstochowie, tylko ci najwięksi przedsiębiorcy?
Niekoniecznie. W ubiegłym roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zorganizowaliśmy konferencję
„Specjalne Strefy Ekonomiczne sprzyjają
Małym i Średnim Przedsiębiorcom”, która
chyba skutecznie obaliła mit, jakoby SSE były
przeznaczone tylko dla koncernów i korporacji. Przecież Specjalne Strefy Ekonomiczne
oferują największe ulgi podatkowe właśnie małym i średnim przedsiębiorstwom,
a w ofercie stref są u nas działki i większe,
i mniejsze. Na konferencji pojawiło się liczne grono częstochowskich przedsiębiorców
i na efekt nie trzeba było długo czekać. Strefy
wydały już zezwolenia dla 10 firm, sprzedały
11 nieruchomości. Zadeklarowana wartość
tych pierwszych nowych inwestycji to ponad
106 mln złotych, co wraz z nakładami już
poczynionymi na terenach strefowych, daje
łącznie sumę 538 mln.
A jak to będzie się przekładać na nowe
miejsca pracy, bo mimo spadku stopy
bezrobocia – to ciągle jest dla miasta najważniejsze?
Zgodnie z deklaracjami inwestorów liczba
nowych miejsc pracy we wspomnianych

10 firmach sięgnie blisko 600 etatów, ale
oczywiście – po kolejnych przetargach
– liczymy na dużo więcej. Do 2014 r. na
„starych” terenach katowickiej strefy zatrudnienie znalazło 900-1000 osób, nowe
tereny to docelowo szansa na 1,5-2 tys.
miejsc pracy.
Oprócz ulg w strefach ekonomicznych
Częstochowa ma dla inwestorów i przedsiębiorców inne zachęty…
Proponujemy też ulgi miejskie, m.in. w podatku od nieruchomości. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczą one
firm, które zainwestują w Częstochowie na
terenach objętych statusem SSE oraz deweloperów budujących w mieście biurowce
o standardzie B+ i wyższym, a w ramach
pomocy de minimis - firm, które się rozwijają i tworzą nowe miejsca pracy. Oprócz
ulg podatkowych miasto oferuje także
m.in. wsparcie organizacyjne przy realizacji inwestycji oraz przejrzystą procedurę
zakupu gruntów, dedykowaną konkretnej
inwestycji.
Działania miasta, których priorytetem
jest rozwój gospodarczy Częstochowy
są realizowane zgodnie z programem
uchwalonym przez radnych.

W 2013 roku powołałem zespół z udziałem
przedstawicieli biznesu, który przygotował
program wspierania przedsiębiorczości
i tworzenia nowych miejsc pracy do 2018
r. Wyznaczono w nim aż 137 konkretnych
zadań do realizacji. Przygotowaliśmy wnioski dotyczące zmian przepisów prawnych
zmniejszających bariery dla rozwoju przedsiębiorczości. W Urzędzie Miasta działa
Centrum Obsługi Inwestora, które jest ważnym pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcami, strefami, a władzami miasta, pełni też
istotną rolę w procesie inwestycyjnym oraz
w obsłudze poinwestycyjnej. Mamy punkt
doradczy dla osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą, „Telefon dla przedsiębiorcy”, uruchomiliśmy
Geoportal Inwestora. W ramach tworzenia
przyjaznego klimatu dla biznesu poprawiamy standardy obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta i dokładamy wszelkich starań,
aby jak najbardziej ułatwić im przejście
przez niezbędne procedury i przyspieszyć
realizację inwestycji.

www.kapitalslaski.pl
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Żaden człowiek nie powinien być głodny
Rozmowa z Janem Szczęśniewskim, prezesem zarządu Śląskiego Banku
Żywności.
Ubóstwo to ogromny problem społeczny. Jaka
jest skala tego zjawiska w Polsce?
- Problem jest złożony. Mówi się o tym, że ponad 2,5 mln Polaków jest dotkniętych ubóstwem.
Człowiek nie posiadający wystarczających
środków finansowych to jest jedna sprawa, ale
człowiek skrajnie ubogi to już jest zupełnie coś
niedopuszczalnego, powodującego wykluczenie
społeczne. Źródła tego problemu są bardzo złożone. To sprawa kwalifikacji, pewnych przyzwyczajeń, dostępu do pracy, skutków reorganizacji
zakładów przemysłowych, wprowadzenia nowoczesnych technologii, które stawiają określone
wymagania przed pracownikami itd. Wszystko
to powoduje, że jest duża część społeczeństwa,
która wymaga pomocy. To nie jest tylko problem
naszego kraju. Inne państwa również borykają
się z nierozwiązanym problemem niedożywienia. Aż 25 proc. obywateli Unii Europejskiej jest
dotkniętych problemem ubóstwa spowodowanym brakiem odpowiednich środków na utrzymanie i prowadzenie normalnego poziomu życia,
a przede wszystkim odpowiednich standardów
wyżywienia. W Europie ludzie nie umierają
z głodu, ale cierpią na niedożywienie. Najpierw
powinniśmy być najedzeni by móc borykać się
z innymi problemami związanymi z brakiem pieniędzy. Dlatego też w budżecie Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 zostały zaplanowane środki
na program fead – na zakup artykułów spożywczych, których zakres i specyfikację określa każde
aplikujące państwo. Zdecydowano po długich
negocjacjach, że ogromny zastrzyk pieniędzy
otrzyma również Polska. Przeznaczono na ten
cel 550 mln euro, z czego tylko 15 proc. stanowi
wkład naszego państwa.
W jaki sposób Państwo systemowo powinno
pomagać ludziom ubogim? Co do tej pory
było nie tak, że tak wielu ludzi żyje w ubóstwie?
- Najczęściej mówi się o tym, że system działa
źle. Wiemy doskonale, że powinien odpowiadać
potrzebom współczesnego świata, a jednocześnie być na tyle szczelnym, by świadczenia, które
wcale mało nie kosztują, docierały rzeczywiście
tam, gdzie są autentycznie potrzebne. Nie powinny trafiać do osób, które znalazły sobie taki
sposób na życie, mimo że absolutnie nie powinny się do takiej pomocy kwalifikować. Problem
stanowi również podejście gmin do problemu
ubóstwa. Nasze magazyny są pełne towarów tylko dlatego, że wiele ośrodków, wiele gmin nie
chce korzystać z tej pomocy. Nie przygotowały
się do tego organizacyjnie. Jest to szokujące,
że mamy magazyny pełne żywności, po którą
wystarczy się tylko schylić. Może w niektórych
gminach należy podwinąć rękawy nieco wyżej
i zrozumieć, że pomoc ludziom to jest właśnie
ich zadanie własne i z tego każdy samorząd powinien być rozliczany. Poza tym, skoro stać nas
na rozmaite igrzyska i minutowe fajerwerki, na
rozmaite piekne wydarzenia kulturalne, które
też są nam potrzebne, to zadbajmy równie mocno o zapewnienie podstawowych warunków
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życia ludziom, których na wiele rzeczy po prostu nie stać. Konieczne jest przede wszystkim
rozwiązanie problemu niedożywienia polskich
dzieci. Jest taka możliwość. Wystarczy żeby
wszystkie gminy zechciały zrozumieć, że muszą
nieco więcej robić, a nie tylko dyskutować i mówić, że nie da rady.
Czy Pana zdaniem my sami możemy coś zrobić, aby pomóc osobom ubogim? Niektórzy
przecież wstydzą się prosić o taką pomoc
w urzędzie…
- Mamy świadomość takiego faktu. Na pewno
pomoc nie powinna zależeć od dobrego humoru
pracownika ośrodka pomocy społecznej. Gdyby
osoby potrzebujące spotykały się z życzliwością
i empatią z pewnością częściej zwracałyby się
o pomoc. To jest często tak, jak z sąsiadem, na
którego patrzymy, ale go nie dostrzegamy. Tymczasem często widać, że ktoś jest w złej sytuacji
i wymaga pomocy. Czasem zwyczajna rozmowa wystarczy, aby się dowiedzieć, co się dzieje.
Samotność jest okrutna. Dlatego tak ważna jest
pomoc tym osobom. Trzeba też poczucia odpowiedzialności również za los innych.
Jaka jest najważniejsza rola Banku Żywności?
- Jako Banki Żywności jesteśmy stosunkowo
młodą strukturą organizacyjną. Pojawiła się ona
w Stanach Zjednoczonych w latach 50-tych, jako
struktura społeczna, która miała zapobiec marnotrawieniu żywności. Chodzi o to, aby nie dochodziło do niszczenia tego, co jest owocem pracy rolnika, a także produktów przetworzonych.
W USA i wielu krajach świata widać wzrost zasięgu i znaczenia takich organizacji. Jako Federacja
Polskich Banków Żywności w Europie działamy
od 18 lat. Choć jest to niewiele to jednak dokładnie wpisujemy się w cele działalności takich organizacji na całym świecie. Tworzymy bardzo mocną strukturę FEBA, z którą liczą się państwa Unii
Europejskiej. Prowadzimy rozmowy i spotkania
z przedstawicielami sieci handlowych, rozmawiamy z biznesem, środowiskiem gospodarczym
i naukowym, żeby zwrócić uwagę na problem
marnotrawienia żywności a jednocześnie głodu
i ubóstwa. Nasza praca jest niezwykle istotna.
Z jednej strony mówimy o biedzie, a z drugiej
strony miliardy ton żywności jest marnotrawionych. Szacuje się, że tylko w Polsce jest niszczone
co najmnie 9 milionów ton żywności rocznie. To
niewyobrażalne, że tak się dzieje podczas, gdy
w tym samym świecie, w tym samym kraju ludzie
grzebią w koszach na śmieci szukając żywności,
co przecież godzi w godność istoty ludzkiej. Nasza rola to również walka z marnotrawieniem
żywności, nauka jej poszanowania, prowadzenie
działań zapobiegawczych, tak aby polskie społeczeństwo, a zwłaszcza polskie dzieci, nie należały
do tej grupy osób niedożywionych – wykluczonych społecznie. Powinny one dostać taki zapas
energii, aby móc uprawiać sport, z zaangażowaniem się uczyć, czy wyrosnąć na zdrowego, mądrego człowieka, który będzie potem źródłem
rozwoju naszego państwa.

Autobusy zbudowane specjalnie dla nas
Z Markiem Pikułą, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
o inwestycjach w tabor i funkcjonowaniu spółki z korzyścią dla mieszkańców rozmawia Marcin Prynda.

PKM Sosnowiec, w związku z zamiarem ubiegana się o dofinansowanie
na zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego przeprowadził ankietę wśród mieszkańców. Jaki był jej cel? Jak interpretuje Pan jej wyniki?
Tak, przeprowadzaliśmy ankietę, tzw. konsultacje społeczne przez sześć
tygodni w dwojaki sposób. W formie otwartej, gdzie poprzez stronę www.
pkm.pl zbieraliśmy opinie w zakresie linii komunikacyjnych, które w pierwszej kolejności wymagają modernizacji jak też oczekiwanego od pasażerów
wyposażenia. W formie zamkniętej, skierowanej bezpośrednio do osób
zrzeszających osoby niepełnosprawne; jej celem było poznanie opinii osób
niepełnosprawnych co do typu i rodzaju niezbędnego wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z autobusów. Praktycznie wszystkie uwagi zgłoszone
podczas przeprowadzonych konsultacji zostały w pełni uwzględnione, co
oznacza, że wytypowane linie komunikacji miejskiej i opisane pakiety wyposażenia zostaną zakupione wraz z nowymi autobusami.

Dużo dobrego robią Państwo na Śląsku…
- To prawda. Jesteśmy największym świadczeniodawcą pomocy żywnościowej w województwie.
Przez nasze ręce przechodzi przeszło około 26
tys. ton żywności. Świadczymy pomoc dla ponad
50 tys. ludzi. Z naszej pomocy korzystają obecnie
54 miejscowości. To naprawdę ogromny wysiłek,
który często nie jest zauważany. W województwie nie możemy liczyć na nikogo. Wiele gmin
nie korzysta z oferowanego programu (POPŻ
2014-2020), choć powinny czuć się do tego zobowiązane. To nie jest usprawiedliwienie, że są
nieprzygotowane. Bieda nie pojawiła się przecież
wczoraj. Ona istnieje od wielu lat. Dlatego każda
miejscowość i każdy urząd i Ośrodek Pomocy
Społecznej powinien byc przygotowany i gotowy
do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
W jaki sposób można włączyć się w niesienie
przez Państwa pomocy potrzebującym?
- Można to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim wspierając nas w prowadzonych
zbiórkach, pamiętając o nas przy rozliczaniu 1%
z podatków czy namawiając zaprzyjaźnionych
biznesmenów, którzy akurat wymieniają flotę
samochodów dostawczych w swoich firmach,
aby nam je przekazali lub nieodpłatnie użyczyli. Będziemy bardzo wdzięczni za taką pomoc. Ważne są też wózki magazynowe, których
utrzymanie i serwis są kosztowne. Niestety nie
jesteśmy w stanie przenosić tyle ton żywności
ręcznie. Musimy mieć sprzęt i samochody,żeby
odebrać, składować i dostarczać żywność
w określone miejsca, często do mieszkań osób
starszych i niepełnosprawnych. Konieczne jest
zapewnienie takiego mechanizmu funkcjonowania właśnie takich organizacji jak Banki
Żywności, abyśmy mogli sprawnie docierać
wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.

Jakie wnioski PKM Sosnowiec wyciągnął z wyników ankiety? Czy
w związku z tym planuje się wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej w Sosnowcu? Jeśli tak, jakich?
Bezpośrednich zmian na tym etapie nie ma, natomiast jestem przekonany
o tym, że uda się rozszerzyć zakres funkcjonowania poszczególnych linii
obsługując najważniejsze ciągi komunikacyjne.
Na początku 2015 roku spółka zakupiła aż sześć nowych pojazdów Solaris Urbino 12 oraz osiem pojazdów Solaris Urbino 18. W jaki sposób
nowe wyposażenie przyczyniło się do poprawy komfortu przewozu pasażerów i pracy kierowców?
Jednym z elementów podniesienia komfortu jest klimatyzacja całopojazdowa. Ponadto ostatnio zakupione autobusy oferują cały pakiet udogodnień: darmowa sieć wi-fi z bezprzewodowym dostępem do internetu,
bramki liczące potoki pasażerskie, nowoczesne automatyczne ogrzewanie,
gniazda USB do urządzeń mobilnych. W pakiecie wyposażenia jest też
nowoczesna, dynamiczna informacja pasażerska i monitoring przestrzeni
pasażerskiej. Kolejne elementy wyposażenia to udogodnienia skierowane
dla osób niepełnosprawnych i mających problemy ze swobodnym poruszaniem się. Nie chodzi tylko o osoby na wózkach, po prostu dla każdego,
chociażby osób starszych czy matek z dziećmi – platformy najazdowe dla
wózków, przyciski do komunikacji pasażerów z kierowcą oraz wyznaczona stosowna przestrzeń w autobusie. Zakupione autobusy są zbudowane
przez fabrykę specjalnie dla nas, każdy element wyposażenia był uzgadniany, modelowany i sprawdzany, jak będzie funkcjonował zanim ta kompletacja została zaakceptowana i skierowana do produkcji.

Jako przewoźnik jesteśmy zainteresowani nowymi liniami oraz wydłużaniem i zwiększaniem częstotliwości kursów na liniach istniejących. Jednak
ustalanie tras oraz rozkładów jazdy należy do kompetencji organizatora
komunikacji, dlatego Pana pytanie należy skierować do niego, tj. do KZK
GOP.
Jakie znaczenie ma i jakim zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz
turystów cieszy się Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej? Czy to jedyne
takie przedsięwzięcie w Polsce?
Na pewno nie jedyne. Są przedsiębiorstwa np. w Warszawie i Krakowie,
które mają bardzo cenne eksponaty w postaci zabytkowych autobusów,
funkcjonują też muzea komunikacji miejskiej np. w Warszawie, Łodzi czy
Szczecinie, a także prywatne muzeum w Paterku. My jednak skupiamy się
na naszej inicjatywie, gdyż w regionie podobnej nie ma. Zainteresowanie
jest satysfakcjonujące, a opinie zwiedzających entuzjastyczne. Planujemy
do końca 2015 roku uzupełnienie ekspozycji o kolejne pojazdy, Jelcza
120M, Ikarusa 250 oraz przyczepę P-01 do Jelcza RTO „Ogórka”.

Czy otrzymują Państwo od mieszkańców informację zwrotną, czy są
zadowoleni z wprowadzonych modernizacji i udogodnień?
Tak, jak najbardziej, zakupione autobusy stały się wzorem do naśladowania. Dla przykładu, głosy, jakie otrzymaliśmy w ankietach wskazywały
jako wzór właśnie te autobusy. Respondenci na pisali, że pojazdy naszej
spółki powinny mieć „wyposażenie takie jak w ostatnich Solarisach”.
Czy PKM Sosnowiec planuje otworzenie nowych linii albo wydłużenie
dotychczasowych, czy też obszar działalności spółki jest już skomunikowany wystarczająco?

Tego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję
za rozmowę.

www.kapitalslaski.pl
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Gliwice – przyszłość jest tu

Zygmunt Frankiewicz: Gliwice mają potencjał, który
jest związany głównie z Politechniką Śląską oraz instytutami badawczo-rozwojowymi. Mamy dużą, bardzo
wartościową kadrę, inżynierów z wysokim poziomem
wykształcenia.
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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.
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Ludzie są miastem

Kazimierz Górski: Mamy trzy główne atuty, wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców Sosnowca,
wysoki wskaźnik przedsiębiorczości w Zagłębiu, wreszcie znakomite położenie komunikacyjne.
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Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Jerzy Buzek

Traktuję Diamentowy Laur Umiejętności
i Kompetencji nie tylko jak wyróżnienie
z tytułu dotychczasowej działalności,
ale przede wszystkim motywację
na przyszłość. Dziękuję Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach za zaangażowanie
w sprawy Śląska i sprawy całej Polski.

Poseł Parlamentu Europejskiego
Choć małe i średnie przedsiębiorstwa
nieźle poradziły sobie z kryzysem,
teraz muszą zmierzyć się
z okresem gospodarczej stagnacji.
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Artur Kowalczyk

Prezes Zarządu
Elmech Kazeten Sp. z o.o.
i szef Grupy Elmech Kazeten
Elmech Kazeten staje się marką
międzynarodową, globalną, o szerokich
horyzontach działania. Dywersyfikacja
działalności i ekspansja na nowe rynki
to nasza recepta na sukces.
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Beata Drzazga

Prezes Zarządu BetaMed SA

Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą
jakości życia osób wymagających wieloaspektowego
leczenia, przy jednoczesnej opiece nad całą rodziną.
Bardzo dużą rolę w jakości usług medycznych odgrywają
bowiem nie tylko piękne wyposażenie czy budynek, ale
właśnie człowiek!

www.kapitalslaski.pl
www.kapitalslaski.pl
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BetaMed S.A. – z myślą o seniorach

BetaMed S.A. zatrudnia prawie 3000 osób i realizuje swoją działalność w ramach 79 filii na terenie 11 województw. Istnieje na rynku od 14 lat i jest największą firmą medyczną w Polsce zajmującą się opieką nad osobami
przewlekle chorymi i starszymi, realizowaną w warunkach domowych oraz w nowo otwartej Clinice BetaMed
Medical Active Care w Chorzowie. Usługi świadczone są dla ponad 5 tysięcy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dla pacjentów, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą samodzielnie oddychać i potrzebują takiego
sprzętu medycznego jak respirator, koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssak itp., realizowana jest opieka w warunkach domowych lub wentylacja mechaniczna podczas całodobowych pobytów w Clinice BetaMed MAC,
gdzie świadczone są również inne usługi medyczne.
Misją BetaMed S.A. jest praca nad nieustaną poprawą jakości życia
osób wymagających wieloaspektowego leczenia, przy jednoczesnej
opiece nad całą rodziną. Misja realizowana jest poprzez zapewnienie indywidualnego podejścia do pacjenta poprzez miły, empatyczny i kochający personel, otaczający ludzi troskliwością, cierpliwością
i oddaniem. Bardzo dużą rolę w jakości usług odgrywają nie tylko
piękne wyposażenie czy budynek, ale właśnie sam człowiek! Stawiamy na jakość personelu, pokazujemy że należy traktować człowieka
z większą uwagą, okazując mu ciepło i uśmiech, tym bardziej że jest to
osoba, którą dotyka jakaś choroba. W takiej właśnie sytuacji człowiek
oczekuje najwięcej zrozumienia od drugiej osoby, otoczenia go troską
i zapewnienia, że jest w dobrych rękach i że wszystko będzie dobrze.
Jest to już na początku klucz całego sukcesu w procesie zdrowienia,
gdyż pacjent u nas już na wstępie czuje się bezpiecznie i wie, że trafił pod właściwy adres, gdzie można ulżyć mu w jego cierpieniach
i rozpocząć proces leczenia. Efekty leczenia, rehabilitacji lub opieki,
zależą właśnie od prawidłowego pierwszego kontaktu z pacjentem.
Jeśli pacjent czuje się bezpiecznie to otwiera się na leczenie, można
uzyskać dużo lepsze rezultaty. Nie wspominając już o satysfakcji ludzi, że mogą być w ten sposób leczeni, mieć kontakt z miłą obsługą
i placówką stawiającą na dobrą jakość usług. Kompleksowa, wysokospecjalistyczna opieka medyczna, świadczona w komfortowych
warunkach to nasz priorytet. Pacjenci, dla których zapewniana jest
opieka w domu, oraz Ci korzystający z usług BetaMed MAC, mogą
liczyć na usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Prezes BetaMed S.A. Beata Drzazga
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W lipcu 2014 roku została uruchomiona pierwsza część Cliniki BetaMed Medical Active Care, dzięki której można zaoferować pacjentom
jeszcze szerszy wachlarz usług, który oczywiście będzie się sukcesywnie powiększał w miarę rozbudowy tego miejsca. Staramy się w Clinice wprowadzać dużo innowacji i pokazywać nowy styl życia dla
osób w różnym wieku. W ramach umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia BetaMed S.A. proponuje swoim pacjentom trzy formy opieki w Clinice BetaMed MAC w Chorzowie. Pierwszą z nich jest Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, czyli świadczenia z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji i terapii zajęciowej oraz psychoterapii, gdzie trafiają pacjenci
przewlekle chorzy, wymagający całodobowej opieki. Drugą stanowi
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie – gdzie obejmujemy stałą opieką osoby niewydolne oddechowo, wymagające wsparcia za pomocą respiratora lub
innego sprzętu. Trzecią z kolei propozycją BetaMed MAC w ramach
umów z NFZ jest poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie oferujemy szeroki zakres zabiegów w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii i hydroterapii. Nowa Clinica BetaMed
MAC proponuje także usługi komercyjne, m.in. prywatny oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i wentylacji mechanicznej, poradnię rehabilitacji ambulatoryjnej oraz prywatne pobyty całodobowe i dzienne dla osób starszych, niepełnosprawnych lub wymagających opieki.
Całodobowe pobyty opiekuńczo-lecznicze stanowią specjalistyczne
programy zdrowotne oferowane w różnych wariantach, zgodnie ze
stanem zdrowia i potrzebami pacjentów. Zapewniamy 24-godzinną

opiekę dla osób, które wymagają takich świadczeń, a ich najbliższa rodzina nie jest w stanie czasowo zapewnić stałej opieki we własnym zakresie. Możliwe są też prywatne turnusy rehabilitacyjne dla osób chcących
podreperować swój stan zdrowia. Z kolei poradnia rehabilitacji oferuje
możliwość skorzystania z kriokomory, diagnostykę na innowacyjnych
urządzeniach takich jak platformy stabilometryczne oraz szeroki zakres
zabiegów rehabilitacyjnych. Pobyty dzienne w Clinice BetaMed MAC
skierowane są dla osób starszych i niepełnosprawnych, potrzebujących
zarówno doraźnej opieki, jak i pragnących aktywnie spędzać czas w towarzystwie ludzi będących na podobnym etapie życia, ale chcących na
stałe pozostać w swoim miejscu zamieszkania. Najczęściej są to sprawne
i aktywne osoby, które mogłyby przychodzić do naszej Cliniki na różnego rodzaju zajęcia, podobnie jak młodzi ludzie chodzą na siłownię lub do
jakiegoś klubu czy pubu.
Trend w opiece nad osobami starszymi, powinien być zwrócony właśnie
na zapewnienie im różnych możliwości spędzania wolnego czasu, rozwoju, usprawniania, profilaktyki itp. Idea takich pobytów pojawiła się
w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi. Mimo,
że starsze osoby często mają kochającą rodzinę, to jednak ze względu
na liczne obowiązki ich czas na opiekę jest ograniczony. Stąd pomysł na
taką właśnie formę aktywizacji, dzięki której starsza osoba przebywa ze
swoimi rówieśnikami i spędza czas np. na zajęciach fitness, aktywizacji
ruchowej, zajęciach plastycznych, tanecznych czy terapeutycznych. Dla
nas najważniejsze jest aby rozwijać w tych ludziach chęć do życia oraz
chęć do zmiany myślenia. Będąc seniorem, nie powinno się myśleć, że
wszystko co najlepsze już za nami. Chcemy udowodnić, że ten okres życia też może być aktywny i dający możliwość rozwoju przyjaźni, spotkań
towarzyskich oraz spełniania marzeń. Osoby starsze też chcą się rozwijać, uczyć się języków obcych, uczyć się malować, grać na instrumentach
– bo wcześniej, kiedy byli zajęci pracą zawodową czy rodziną, może nie
mieli na to czasu. My możemy im ułatwić rozwijanie ich pasji. Zapewniamy pełne wyżywienie i fachowy personel – taka osoba wraca wieczorem
do domu i wie, że nie spędziła dnia samotnie. W naszej Clinice seniorzy znajdą relaks i rehabilitację, oraz kontakt z lekarzami specjalistami.
Oferujemy nawet możliwość dowożenia takich osób do naszej placówki.
Rodziny opiekujące się starszymi osobami, które często nie mają czasu ze
względu na aktywność zawodową, cieszą się że mogą skorzystać z usług
BetaMed S.A. Musimy zmieniać w społeczeństwie nastawienie, że osoba starsza na miarę swoich możliwości zdrowotnych powinna aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym, a przychodzenie do takiego miejsca
jak Clinica BetaMed Medical Active Care i jemu podobnym - jest godne
pochwały i świadczy o tym, że człowiek dba o siebie, a tym samym daje
dobry przykład innym, że warto w ten sposób żyć.

Siedziba główna:
BetaMed S.A.
ul. Mikołowska 100A/802 | 40-065 Katowice
Tel. (32) 428 87 34 | Fax: (32) 428 87 30 | Kom. 502 242 898
www.betamed.pl
BetaMed Medical Active Care:
ul. Racławicka 20a |41-506 Chorzów
Tel. (32) 420 29 00 | Kom. 519 308 200
www.mac.betamed.pl
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