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Laury dla klasy kreatywnej 
Górnego Śląska i Opolszczyzny

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, bły-
skotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy od-
noszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą 
się wiele nauczyć – te słowa Carol Dweck przy-
świecały, tegorocznej, jubileuszowej XXV Gali 
wręczenia Laurów Kompetencji i Umiejętności 
organizowanej przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą w Katowicach. Uroczystość odbyła się 5 
stycznia w siedzibie Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Wyróżnienie dla najlepszych
27 stycznia w Filharmonii Opolskiej również 
wręczono platynowe, złote i srebrne Laury 
Umiejętności i Kompetencji, przyznawane przez 
Opolską Izbę Gospodarczą. Nagrody trafiły do 
40 osób i firm, a Kryształowym Laurem uhono-
rowano przedsiębiorstwo Tauron Dystrybucja.
Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymują 
ją wybitni przedstawiciele różnych środowisk, 
które wspólnie decydują o tym jak szybko region 
będzie się rozwijał. O rozwoju bowiem przesądza 
wspólny wysiłek bardzo różnych grup. Amery-
kański naukowiec Richard Florida, jako pierwszy 
zauważył i opisał klasy kreatywne. Udowodnił, 
że w tych regionach, w których są one najbar-
dziej rozwinięte wskaźniki innowacyjności i go-
spodarcze są wyższe od przeciętnych. Klasę kre-
atywną tworzą osoby o wysokim jednostkowym 
kapitale ludzkim, zajmujące się wykonywaniem 
określonych zawodów i profesji, tworzące nową 
wartość w gospodarce, są to między innymi na-

ukowcy, artyści, menedżerowie. 
W „Kapitale Śląskim” opisujemy tych wyjąt-
kowych ludzi, którzy działając w różnych ob-
szarach. Dają nam przykład, że w różnych 
sytuacjach, mając nieraz skromne środki do dys-
pozycji, można osiągać ponadprzeciętne wyniki, 
a nawet tworzyć wyjątkowe rozwiązania.  

Głęboka transformacja
Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod wzglę-
dem inwestycyjnym regionem w Polsce. Duża 
jest w tym zasługa Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, która w czasie osiemnastu lat 
działania przyciągnęła bezpośrednie inwestycje 
o wartości około 21,5 mld zł, tworząc ponad 53 
tys. nowych miejsc pracy. 
Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo re-
gionów w Polsce. Mieszka w nim prawie 4,6 
mln osób i dostarcza niemal 12,7 proc. PKB. 
Wielkim atutem regionu jest infrastruktura. Pod 
tym względem Śląskie nie ma sobie równych w 
Polsce. Ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspreso-
wych i autostrad. Realizowanych jest tu 50 pro-
cent krajowych przewozów kolejowych cargo. 
Przez teren województwa śląskiego przebiegają 
trzy szlaki kolejowe, zaliczane do międzynaro-
dowej sieci AGC: E90, E59, E65.
Atutem są również stabilne finanse regionu, w 
budżecie województwa śląskiego na rok 2017  
największe środki przeznaczono na transport 
i łączność (ok. 781 mln zł), kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego (150 mln zł), oświatę i 
wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowaw-
czą (126,6 mln zł), kulturę fizyczną (91,5 mln zł) 
oraz ochronę zdrowia (ok. 75,7 mln zł).
 Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden 
atut – szybko rozwijająca się klasa kreatywna. Jej 
rola jest teraz niezmiernie ważna bowiem Śląskie 
przechodzi głęboką transformację. Z obszaru 
kojarzonego jeszcze do niedawna z wydobyciem 
węgla i produkcją stali zmienia się w konkuren-
cyjny, nowoczesny region.   

Opolszczyzna jest, z kolei, najmniejszym regio-
nem w kraju, jego powierzchnia  zajmuje zale-
dwie trzy procent powierzchni kraju. Z drugiej 
jednak strony, charakteryzuje się  wyższym niż 
przeciętny w kraju udziałem przemysłu w struk-
turze wartości dodanej brutto (ponad 30 proc.), 
plasującym go na siódmej pozycji w gronie szes-
nastu województw. Opolskie ma też od wschodu 
i zachodu bardzo silnych konkurentów: Dol-
ny Śląsk i Górny Śląsk. Konkurentów na wielu 
płaszczyznach: przyciągania zagranicznych in-
westorów, młodych kreatywnych ludzi, turystów. 
Musi więc się bardzo starać, aby nie wychodzić z 
tej rywalizacji pokonanym.

Ryszard Żabiński
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Laury Umiejętności i Kompetencji – to nagrody, którymi 
mogą pochwalić się najlepsi przedsiębiorcy Górnego Śląska 
i Opolszczyzny. Ale nie tylko przedsiębiorcy. To zaszczytne 
wyróżnienie otrzymują także samorządowcy, reprezentanci nauki, 
oświaty, kultury,  sztuki, polityki. czy ochrony zdrowia. 

DIAMENTOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  ARCYBISKUP WIKTOR SKWORC – Metropolita Katowicki

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH
•  ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezes Krajowej Izby Gospodar-

czej

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM
•  PIOTR BECZAŁA – światowej sławy śpiewak operowy
•  BP JAN SZAREK – Biskup Senior Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego w Polsce

KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RA-

DIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
•  ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-

-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Konsul 
Honorowy Republiki Chorwacji

•  PROF. DR HAB. JAN WOJTYŁA – Profesor Katedry Prawa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

•  ZENON NOWAK – Prezes Zarządu Polskapresse Sp. z o.o. 
Oddział Prasa Śląska

•  PROF. DR HAB. TOMASZ MICZKA – Rektor Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w latach 
2008-2016

•  PIOTR WOJACZEK – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej SA z okazji 20-lecia działalności Strefy

•  TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu

PLATYNOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJ
PRO PUBLICO BONO
•  CZESŁAW MARTYSZ – Dziekan Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•  ANDRZEJ SOŚNIERZ – Poseł na Sejm RP, Dyrektor Muzeum 

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
•  HELMUT PAISDZIOR – Poseł I, II, III i IV kadencji Sejmu RP
•  KS. DR ARNOLD DRECHSLER – Dyrektor Caritas Diecezji 

Opolskiej
•  DR JAN SARNA – Prezes Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 

im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu z okazji 25-lecia działal-
ności Fundacji

SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY
•  KRYSTYNA SIEJNA – Przewodnicząca Rady Miasta Katowi-

ce, Wiceprezydent Katowic w latach 2002-2014
•  KLUB KAPITAŁU ŚLĄSKIEGO oraz Prezes ROMAN ŁUCZAK z 

okazji 25-lecia działalności Klubu
•  ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 

w 100-lecie Miasta
•  ANDRZEJ RAJPERT – Prezes Katowickiej Izby Przemysło-

wo-Handlowej, wieloletni Wiceprezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach

AMBASADOR SPRAW POLSKICH
•  PROF. THEODOR KANITZER – Przewodniczący Stowarzy-

szenia Polsko-Austriackiego oraz Przewodniczący Zarządu 
Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich

NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ
•  PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GZIK – Radny Województwa 

Śląskiego, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Poli-
techniki Śląskiej

MEDYCYNA I INŻYNIERIA MEDYCZNA
•  PROF. DR HAB. N. MED. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA – Za-

stępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego ŚUM w Katowicach

KULTURA I MEDIA
•  PROF. DR HAB. EWA CHOJECKA – Profesor historii sztuki
OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPO-
DARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM
•  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach z 

okazji 90-lecia działalności
DLA OSÓB LUB FIRM ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
•  ARTUR TOMASIK – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towa-

rzystwa Lotniczego SA z okazji 25-lecia działalności Towa-
rzystwa

•  KONTAKT-SIMON SA w Czechowicach-Dziedzicach z okazji 
95-lecia działalności

•  ELZAB SA w Zabrzu
•  STANISŁAW GALARA – Współwłaściciel firmy „GALMET” 

Sp. z o.o. w Głubczycach
•  ANDRZEJ KULPA – Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-

-Produkcyjnego „POM” Sp. z o.o. w Krapkowicach
•  ZENON MAŚLONA – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA 

Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
•  PB JAKEL-BUD-TECH SP. Z O.O. SP. K. w Chorzowie

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  STANISŁAW GALARA – Współwłaściciel firmy „GALMET” 

Sp. z o.o. z Głubczyc

•  ANDRZEJ KULPA – Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-
-Produkcyjnego „POM” sp. z o.o. z Krapkowic

•  ZENON MAŚLONA – Prezes firmy BRENNTAG POLSKA Sp. z 
o.o. z Kędzierzyna-Koźla

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
PRO PUBLICO BONO
•  JAN SZULIK – Koordynator ds. społecznych i rozwiązywania 

problemów uzależnień w Zabrzu
•  EUGENIUSZ OSIKA – Prezes Zarządu PHU EMARO Sp. z o. 

o. w Bielsku-Białej
•  JÓZEF ZAWADZKI – Radny Miasta Katowice
•  KS. DR JERZY DZIERŻANOWSKI – Dyrektor Diecezjalnej 

Fundacji Obrony Życia i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w 
Opolu

OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPO-
DARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM
•  IWONA WOŹNIAK-BAGIŃSKA – Dyrektor Powiatowego Urzę-

du Pracy w Rudzie Śląskiej
•  ALINA NOWAK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Zabrzu
NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ
•  PROF. DR HAB. N. MED. MACIEJ MISIOŁEK – Dzie-

kan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-
-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Zabrzu

•  DR HAB. N. MED. TOMASZ KOSZUTSKI – Urolog i chirurg 
dziecięcy, Kierownik Oddziału Chirurgii i Urologii Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 SUM w Kato-
wicach

•  PROF. DR HAB. N. MED. HALINA WOŚ – Kierownik Kate-
dry i Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach

•  PROF. DR HAB. WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK 
– Prorektor ds. Zarządzania i Promocji Uniwersytetu Opol-
skiego

•  PROF. DR HAB. STEFANIA GRZESZCZYK – Dziekan Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
•  GRZEGORZ CHMIELEWSKI – Wiceprezes Polskiej Izby Tury-

styki oraz Prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki
•  AGNIESZKA KOSTEMPSKA – Radna Województwa 

Śląskiego w latach 2010-2014, Zastępca Prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

•  MARIUSZ SIKORA – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu w Częstochowie

•  WŁODZIMIERZ BOSOWSKi – Prezes Zarządu Zabrzańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

•  JANUSZ DULIK – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z 
o.o.

•  MARIUSZ WÓJTOWICZ – Dyrektor Szpitala Miejskiego w 
Zabrzu

•  DR ANDRZEJ KRUEGER – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Synte-
zy Organicznej „Blachownia”

•  CZESŁAW ŚWISTAK – Dyrektor Administracyjny, Finansowy 
i Kontroli Zarządzania, Członek Zarządu FCA Chrysler Au-
tomobiles

MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
•  EMIL PŁOWIECKI – Prezes Zarządu BALTON Sp. z o.o. w 

Warszawie
•  MAREK HAWRANEK – Ordynator Oddziału Chirurgii Urazo-

wo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu
•  DR N. MED. JACEK KAPERCZAK – Ordynator Oddziału Kar-

diochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
•  OŚRODEK SZKOLENIOWO-REKREACYJNY „JAKUBUS” w 

Jakubowicach
•  BIURO PODRÓŻY ITAKA SP. Z O.O. w Opolu
•  GRUPA CZH SA w Katowicach z okazji 70-lecia działalności
SAMORZĄD ZAWODOWY, GOSPODARCZY I TERYTORIALNY
•  WIESŁAW POCHOPIEŃ – Prezes Delegatury Regionalnej 

Izby Gospodarczej w Katowicach w Czechowicach-Dziedzi-
cach z okazji 25-lecia jej działalności

•  ANTONI FALIKOWSKI – Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pra-
codawców w Gliwicach, Wiceprezes Konfederacji Budowni-
ctwa i Nieruchomości w Warszawie

•  OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
•  DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOW-

NICTWA
•  EDWARD MANIURA – Burmistrz Lublińca
UDANA INWESTYCJA
•  JERZY BAR – Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwe-

stycyjnego BTA Sp. z o.o. Właściciel Pałacu Sulisław
•  WIESŁAW PASIERBEK – Prezes Zarządu Zakładu Gospodar-

ki Odpadami SA w Bielsku-Białej

•  CH STARA KABLOWNIA w Czechowicach-Dziedzicach
UDANA RESTRUKTURYZACJA
•  JAROSŁAW KLIMASZEWSKI – Prezes Zarządu BEZALIN S.A. 

w Bielsku-Białej
DEBIUT SAMORZĄDOWY
•  WALDEMAR BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice
AMBASADOR SPRAW POLSKICH
•  ZOFIA NOGAJ-TORIEL – Założycielka, dyrektor i choreograf 

polonijnego Zespołu „Polonez” w Paryżu
•  SEBASTIAN ŚWIDERSKI – Prezes Zarządu ZAKSA SA w 

Kędzierzynie-Koźlu
FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA
•  KRONOSPAN DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
KULTURA
•  BARTŁOMIEJ SZEWCZYK –Dyrektor Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu
•  PROF. DR HAB. ANTONI BARCIAK – Historyk, profesor nauk 

humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego

ZŁOTY LAUR FORUM MŁODYCH
•  PROF. DR HAB. ROBERT TOMANEK – Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach

SREBRNE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
PRO PUBLICO BONO
•  KS. DR ALBERT GLAESER – Dyrektor Sanktuarium św. Ja-

cka w Kamieniu oraz Dyrektor Zespołu Turystyczno-Rehabi-
litacyjnego „Sebastianeum Silesiacum”

•  MGR KRYSTYNA GĘBUŚ-DINTER – pielęgniarka oddziałowa 
w Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego 
w Opolu

•  ANDRZEJ MROWIEC – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Gogolinie

•  Ireneusz Sołek – Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego 

OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPO-
DARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM
•  BARBARA HETMAŃSKA – Kanclerz Politechniki Opolskiej
•  ALEKSANDRA STEFANIAK-KOWALSKA – Kierownik Działu 

Rozwoju Personalnego firmy
•  Multiserwis 
MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
•  LUCYNA KUSYK – Kierownik sekretariatu rektora Uniwersy-

tetu Opolskiego
•  MAREK STASZEWSKI – Dyrektor Samodzielnego Pub-

licznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI – Wiceprezes Zarządu ds. 
Organizacyjno-Handlowych w firmie Petrol sp. z o.o

•  KONRAD OWCZAREK – Prezes firmy „KOSTA” sp. z o.o.
•  WOŁODYMYR PASTUSZENKO – właściciel firmy „FOTON” 

Sp. z o.o. 
KULTURA
•  NORBERT RAKOWSKI – Dyrektor Teatru im. Jana Kocha-

nowskiego w Opolu 
FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 
•  ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „PIAST” SP. Z O.O.
NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ
•  KATARZYNA SZWEDZIAK – Dr hab. inż. profesor Politechniki 

Opolskiej, Kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wy-
działu Inżynierii Produkcji i Logistyki

•  JAROSŁAW MAMAL – Prezes Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w Opolu 

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA
•  EDYTA WILK-DOMALEWSKA – właścicielka Firmy N Cos-

metics
•  ADRIANA SKRZYPECKA – właścicielka Przedsiębiorstwa 

Remontowo-Budowlanego „ANTYKOR” s.c 
SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY
•  URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
•  WIESŁAW KRYNIEWSKI – Dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego;

•  AGNIESZKA OKUPNIAK – Zastępca Dyrektora Departament 
Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego

•  MACIEJ WUJEC – Wiceprezydent Miast Opola
•  MAŁGORZATA TUDAJ – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-

-Kozielskiego
•  ANDRZEJ PUŁAWSKI – Wójt Gminy Murów 
MEDIA
•  WOJCIECH NAJDA – Dyrektor biura Politechniki Opolskiej 

Pełna lista laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji
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Uczelnia z misją i z rosnącą rekrutacją
Z prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, JM Rektor Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozmawia Marcin Prynda

Mimo niekorzystnych trendów demograficznych, 
liczba studentów rozpoczynających naukę w Wyż-
szej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z roku 
na rok rośnie. Dzięki czemu jest to możliwe?
Rzeczywiście, obserwujemy taki trend. Obecnie 
kształci się u nas około 8,5 tysiąca studentów, w tym 
również na studiach podyplomowych. Pod tym 
względem znajdujemy się w ścisłej czołówce uczelni 
niepublicznych w Polsce. Studiuje u nas 500 obcokra-
jowców z 28 krajów.  Postawiliśmy na rozwój własnej 
kadry naukowej - aż 95% to pracownicy związani 
przede wszystkim z  naszą Uczelnią, na pierwszym 
etacie. Kluczowy jest dla nas rozwój badań nauko-
wych, bez którego nie byłoby możliwe uzyskanie 
uprawnień do nadawania tytułów doktorskich oraz 
habilitacyjnych. Priorytetem jest dydaktyka – kształ-
cimy kreatywnych specjalistów w  zakresie nauk 
ekonomicznych, społecznych i  technicznych na 14 
kierunkach studiów, stwarzając jednocześnie solidne 
podstawy do dalszej permanentnej edukacji.
Ponadto Uczelnia prowadzi działalność dotyczącą 
aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa 
regionu. Na rynku edukacyjnym jesteśmy obecni już 
od 1995 roku. Przez ten czas wypracowaliśmy sobie 
rzetelną markę jako Uczelnia, Pracodawca, Partner. 
Jesteśmy rozpoznawalni na rynku usług eduka-
cyjnych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. 
Docenieniem i  potwierdzeniem wysokiej jakości 
kształcenia i  prowadzonych badań naukowych jest 
uzyskanie przez Uczelnię uprawnień do nadawania 
tytułu doktora habilitowanego, a  także kilkanaście 
akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
w tym wyróżniająca instytucjonalna.

Który z wydziałów Uczelni otrzymał takie upraw-
nienia?
Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i  Ty-
tułów z 19 grudnia 2016 r. Wydział Nauk Stosowa-
nych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w  dyscypli-
nie nauki o  zarządzaniu. Decyzja, uwzględniająca 
również pozytywną opinię Rady Głównej Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego, została wydana w  wyni-
ku oceny kadry akademickiej Uczelni, jej aktywnej 
działalności naukowo-badawczej oraz osiągnięć 
w  zakresie kształcenia i  rozwoju kadry naukowej 
w obszarze nauki o zarządzaniu, oceny bazy nauko-
wo-badawczej oraz jakości i  poziomu merytorycz-
nego obronionych na Wydziale Nauk Stosowanych 
doktoratów. W kategoryzacji jednostek naukowych, 
decyzją Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, 
w październiku 2013 r. Wydział Nauk Stosowanych 
uzyskał kategorię naukową A. 

Uczelnia może również nadawać stopnie doktora 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarzą-
dzaniu…
Tak, mamy również takie uprawnienia. Seminarium 
Doktorskie WSB skierowane jest do osób posiada-
jących doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-
-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami seminarium 
są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie 
stopnia naukowego doktora jest jednym z  kluczo-
wych etapów kariery zawodowej, pozwalającym 
na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, 
a  także na ugruntowanie swojej pozycji w  świecie 
nauki. Jeszcze do niedawna dla menedżerów wyż-
szego i średniego szczebla ukończenie studiów MBA 
było gwarancją dalszego rozwoju zawodowego, po-
twierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji. Te-
raz menedżerowie coraz bardziej zainteresowani są 
uzyskaniem stopnia doktora. Z tego względu ofertę 

Seminarium Doktorskiego WSB kierujemy też do 
menedżerów. W ten sposób, pisząc pracę doktorską, 
mogą oni rozwijać zdobyte już kompetencje zawo-
dowe. 

Jednym z atutów Uczelni jest też ścisła współpraca 
z biznesem. W jaki sposób ona się przejawia?
Silnie rozwinięta współpraca z  biznesem wskazuje 
na duże znaczenie Uczelni dla otoczenia. Dzięki niej 
możemy m.in. lepiej dostosowywać ofertę eduka-
cyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Co 
najważniejsze jednak, dzięki licznie realizowanym 
programom współpracy z przedsiębiorcami, możemy 
lepiej przygotować studentów do przyszłej kariery 
zawodowej. Czynimy to m.in. przez zaangażowanie 
pracodawców w  proces tworzenia programów stu-
diów i specjalności, wprowadzanie do programu stu-
diów zajęć realizowanych przez praktyków biznesu, 
nacisk na tzw. twarde kompetencje i ich certyfikację, 
praktyki w wiodących w regionie firmach, wizyty stu-
dyjne, zajęcia oparte o problem based learning i case 
study,  prowadzenie zająć w warunkach imitujących 
realne miejsce pracy. Współtworzenie przez Uczel-
nię oraz przedstawicieli biznesu oferty edukacyjnej 
dostosowanej do wymagań rynku pracy jest możli-
we dzięki funkcjonującej w WSB Radzie Ekspertów, 
której członkami są przedstawiciele 83 przedsię-
biorstw, reprezentujących branże tożsame z obszara-
mi kształcenia w  Uczelni. Współpraca polega m.in. 
na opiniowaniu programów nauczania i  treści zajęć 
w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku 
pracy, formułowania perspektyw zmian w  zakresie 
kształcenia czy wsparcia merytorycznego w procesie 
dyplomowania poprzez udział w  wyznaczaniu kie-
runków rozwoju tematyki prac dyplomowych. Jako 
uczelnia niepubliczna jesteśmy bardzo elastyczni, 
możemy szybko dostosować naszą ofertę kształcenia 
do bieżących wymagań otoczenia. Z  drugiej strony 
dążymy do tego, aby w  edukacji studenta była za-
chowana proporcja pomiędzy wykształceniem uni-
wersalnym a specjalistycznym. Przygotowujemy stu-
denta nie tylko do wejścia na rynek pracy, ale przede 
wszystkim do tego, by umiał poradzić sobie w życiu 
w dłuższej perspektywie, by przejął odpowiedzialność 
za własny rozwój. Kładziemy nacisk na to, aby student 
miał mocno rozwinięte kompetencje matematyczne, 
z zakresu filozofii, psychologii itd. Jest to też zgodne 
z  oczekiwaniami pracodawców, którzy chcą mieć 
pracowników właśnie z  takim uniwersalnym przy-
gotowaniem, a jednocześnie otwartych i zdolnych do 
przyswajania specjalistycznej wiedzy, którą zdobywa-
ją właśnie w pracy zawodowej. Uniwersalne wykształ-
cenie to podłoże do dalszego doskonalenia w świecie, 
w którym raz zdobyte umiejętności czy kwalifikacje 
nie są na całe życie.
Model edukacji realizowany w WSB zakłada, że stu-
denci w  trakcie nauki umiejętnie łączą wiedzę teo-
retyczną oraz doświadczenie praktyczne. Umożliwia 
to m.in. program „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”, 
w  ramach którego studenci już od pierwszego roku 
uczestniczą w szkoleniach, kształcących umiejętność 
pracy w  zespole, wyznaczania celów, skutecznej ko-
munikacji czy swobodnego poruszania się po ryn-
ku pracy, a  także biorą udział w  coachingu kariery. 
W  ramach kolejnych semestrów studiów studenci 
biorą udział w  wizytach studyjnych w  firmach i  in-
stytucjach zgodnych z kierunkiem kształcenia, spot-
kaniach i zajęciach z ekspertami. Dodatkowo uczest-
niczą w projektach praktycznych, w ramach których 
rozwiązują prawdziwe problemy biznesowe zapropo-
nowane przez przedstawiciela danej firmy. Następnie 
realizują praktyki i staże w firmach osiągających wy-
sokie pozycje w rankingach pracodawców. 

Wyższa Szkoła Biznesu ma również ofertę edu-
kacyjną skierowaną dla najmłodszych oraz dla 
seniorów.
Tak, prowadzimy 17 Uniwersytetów Dziecięcych, 
Uniwersytet Młodzieżowy, 7 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku. Głównym celem Uniwersytetów Dzie-
cięcych Wyższej Szkoły Biznesu, z których pierwszy 
w Dąbrowie Górniczej ruszył już w roku 2008, jest 
rozbudzenie aktywności poznawczej wśród dzieci 
w  wieku 6-12 lat, ich rozwój intelektualny i  emo-
cjonalny poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności 
z zakresu różnych dziedzin nauki. Studenci uniwer-
sytetów dziecięcych, podczas interaktywnych i inter-
dyscyplinarnych wykładów oraz praktycznych war-
sztatów mają możliwość przede wszystkim rozwijać 
pasje, zainteresowania oraz poznawać tematy, które 
dotychczas były dla nich nieznane. Uniwersytety 
dziecięce pomagają także pokonywać opór w  sto-
sunku do trudnych lub nielubianych przez dzieci 
tematów – „antytalenty” matematyczne nagle zaczy-
nają interesować się zagadkami logicznymi, frakta-
lami, eksperymentami fizyczno-chemicznymi i  as-
tronomią, inni odnajdują w sobie duszę artysty lub 
zamiłowanie do nauk przyrodniczych – anatomii, 
botaniki lub nauk o  ziemi. Uniwersytet Młodzie-
żowy z kolei to inicjatywa, którą podjęliśmy w 2010 
roku. Adresatem inicjatywy jest młodzież w  wieku 
13-16 lat. Zajęcia skierowane są do tych, którzy mają 
sprecyzowane zainteresowania i chcą rozwijać swoje 
pasje, a także do tych, którzy chcą je dopiero w sobie 
odkryć. Z kolei Uniwersytety dla seniorów stwarza-
ją nie tylko możliwości w  zakresie wyrównywania 
braków w edukacji, rozwijania pasji i zainteresowań, 
poszerzania sprawności intelektualnej, ale również 
dają możliwość nawiązania i poszerzenia kontaktów 
społecznych – jednym słowem – wpływają znacząco 
na poprawę jakości życia ludzi starszych. Ponadto 
Uczelnia prowadzi Otwartą Akademię Nauki WSB 
skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz wiele innych inicjatyw promujących naukę 
wśród mieszkańców w  każdym wieku m.in. Festi-
wal Nauki, Tydzień Przedsiębiorczości, ogólnopol-
ski Konkurs Wiedzy Logistycznej czy Turniej Klas 
Mundurowych. W ten sposób Uczelnia z powodze-
niem realizuje w praktyce ideę Life Long Learning, 
będącą wiodącym elementem strategii lizbońskiej, 
przyczyniając się do budowania konkurencyjnej 
i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy.
Wychodzimy z  założenia, że Uczelnia, działając na 
współczesnym rynku edukacyjnym, musi podejmo-
wać takie prospołeczne inicjatywy, realizować cele 
z  zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dla 
dobra i rozwoju społeczności, w której od tylu już lat 
działamy. 

Pasja kluczem do sukcesu "Firm Rodzinnych"

Z Jerzym Bar, prezesem 
Rady Nadzorczej Towarzystwa 
Inwestycyjnego BTA sp. z o.o., 
właścicielem Pałacu Sulisław 
w województwie opolskim, 
zdobywcą Złotego Lauru 
Umiejętności i Kompetencji 
rozmawia Ryszard Żabiński

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji został 
Panu przyznany w kategorii „Udana inwesty-
cja”. Pałac w Sulisławiu jest miejscem wyjąt-
kowym. Kupił Pan i  wyremontował niszcze-
jący zespół pałacowy. Teraz tętni on życiem, 
działa tam m.in. pięciogwiazdkowy hotel,  
Centrum Jogi i Ajurwedy.
Pałac w  Sulisławiu rzeczywiście ma niezwy-
kłą historię, jego właścicielem był m.in. cesarz 
Wilhelm I  Hohenzollern. Było tam mnóstwo 
dobrej energii, którą udało nam się przywró-
cić. W całym zespole pałacowym zatrudniamy 
około 100 osób. Prowadzimy hotel, restaurację,  
ajurwedyjskie SPA i centrum konferencyjne 
(na swoim koncie mamy duże imprezy, rów-
nież międzynarodowe). Powołaliśmy Instytut 
Jogi i  Ajurwedy, który jest jedynym tego typu 
ośrodkiem w  Polsce, certyfikowanym przez 
Ambasadę Indii. Organizujemy Międzynaro-
dowe Naukowe Konferencje Jogi i  Ajurwedy, 
najbliższa odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 
br. Wcześniej, bo 21 czerwca będziemy obcho-
dzić Światowy Dzień Jogi, natomiast w  termi-
nie 24-25 czerwca zapraszamy na festiwal jogi 
dla rodzin. 
Pałac Sulisław jest dla mnie ogromnym wyzwa-
niem, a zarazem miejscem gdzie mogę realizo-
wać swoje pasje. Jak wiadomo, bez pasji niczego 
się nie zrobi. Jedną z nich są Indie. To właśnie 
kultura tego kraju, fascynacja filozofią jogi i po-
dejściem do zdrowia w ajurwedzie skłoniły mnie 
do ich popularyzowania. Ajurwedę propagujemy 
głównie poprzez działania w zakresie profilakty-
ki zdrowotnej. Naszym głównym produktem jest 
panchakarma, pozwalająca oczyścić organizm 
z  nagromadzonych toksyn i  zanieczyszczeń. 
Mamy wspaniałych fachowców z  tej dziedzi-
ny, lekarzy ze Sri Lanki. Współpracuje z  nami 
również Ekscelencja Chandra Mohan Bhandari, 
ambasador Indii w  Polsce w  latach 2007-2009 
oraz indyjski Ambasador Jogi w 2016 roku, no-
minowany przez rządową Indyjską Radę ds. Sto-
sunków Kulturalnych. Wsp ólnie z Politechniką 
Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim poprzez 
naszą  Fundację Centrum Współpracy Polska-
-Indie „Instytut Jogi i  Ajurwedy” w  Sulisławiu, 
organizujemy studia podyplomowe - Holistycz-
ne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. 

Pałac w Sulisławiu nie jest jednak Pana pod-
stawowym biznesem?
Tak, od 27 lat inwestuję w nowoczesne biu-
rowce w  Warszawie. Działalność Towarzy-

stwa Inwestycyjnego BTA sp. z o.o. obejmuje 
wszystkie stadia realizacji projektu, począw-
szy od fazy pomysłu, aż do oddania gotowe-
go obiektu do użytkowania. BTA organizuje 
finansowanie, nadzór i  wykonanie swoich 
inwestycji, a także specjalizuje się w komer-
cjalizacji oraz zarządzaniu nieruchomościa-
mi. Projektując biurowce robimy wszystko, 
by zharmonizować je z  otaczającą przyro-
dą, szanując jednocześnie surowe zasady 
równowagi, które stanowią filozofię naszej 
firmy. Opiera się ona na trzech zasadach: 
projektując biurowce czerpiemy z mądrości 
starożytnych zasad feng shui; opieramy się 
o  zrodzoną w  basenie Morza Śródziemne-
go boską proporcję, wyrażającą się w  tzw. 
„złotym podziale Φ” (fi) i wreszcie ostatnim 
z  korzeni filozoficznych, na którym budu-
jemy swoją markę, to pochodząca z  Indii – 
ajurweda. 

Powiązane z Panem spółki działają też z po-
wodzeniem w innych branżach…

Jesteśmy typowo rodzinną firmą, która zarządza 
dziewięcioma spółkami działającymi w  różnych 
sektorach. Kiedy w  ubiegłym roku odbierałem 
nagrodę Herosa Polskiej Gospodarki 2015 w to-
warzystwie przedstawicieli takich firm jak Lotos, 
czy Mlekowita, uzmysłowiłem sobie, że w firmach 
rodzinnych tkwi ogromny, nie do końca jeszcze 
wykorzystany potencjał. W  Niemczech 95 pro-
cent firm, to są właśnie firmy rodzinne. Powinien 
powstać rządowy pakiet ułatwiający i pobudzają-
cy rozwój takich firm w naszym kraju.

Przyznany Panu Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji jest wyrazem uznania dla tego 
co Pan zrobił dla Opolszczyzny. Jak Panu się 
współpracuje z lokalnymi władzami?
Wyjątkowo dobrze układa mi się współpraca 
z wojewodą, marszałkiem, prezydentem Opo-
la, burmistrzem Grodkowa i wieloma innymi 
samorządowcami, przedstawicielami różnych 
instytucji. To są ludzie, którzy chcą coś zrobić 
dla swojego regionu. A moja działalność w  to 
się wpisuje.
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W sztuce i kulturze stawiamy 
na wyjątkowość
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, opowiada o misji 
instytucji, atrakcjach dla 
zwiedzających oraz wspomina 
wizytę Krzysztofa Pendereckiego 
w Kopalni Guido, 320 metrów 
pod ziemią.

Jakie znaczenie ma dla Pana nagroda Złote-
go Lauru Umiejętności i Kompetencji, którą 
otrzymał Pan w tym roku?
To dla mnie dowód na to, że pionierskie dzia-
łania w dziedzinie kultury i  turystyki przemy-
słowej, które od kilkunastu lat podejmujemy 
w Zabrzu, są potrzebne, zauważane i mają re-
alny wpływ na rzeczywistość. Podejmujemy się 
projektów trudnych, przecieramy szlaki, tak 
jak ma to miejsce przy otwieraniu dla turystyki 
nieczynnych zakładów górniczych, tych wiel-
kich pomników industrialnego dziedzictwa, 
pogrzebanych głęboko pod ziemią. Takie dzia-
łania wiążą się z dużym ryzykiem, ale rosnąca 
liczba turystów i  docenienie ze strony branży 
dają nam do zrozumienia, że obraliśmy właś-
ciwy kierunek. 

Jaki cel przyświeca funkcjonowaniu Muzeum 
Górnictwa Węglowego?
Celów jest kilka, trudno zamknąć naszą misję 
w  jednym słowie. Jak na muzeum przystało, 
zachowujemy wybrane elementy regional-
nego dorobku dziejowego. W  naszym przy-
padku jest to górnictwo węglowe. Robimy 
to na niespotykaną dotąd skalę, udostępnia-
jąc potężny, podziemny kompleks, na który 
składają się w  tej chwili dwie kopalnie: Ko-
palnia Guido i Kopalnia Królowa Luiza  oraz 
najdłuższa w  historii europejskiego górni-
ctwa sztolnia – Główna Kluczowa Sztolnia 
Dziedziczna. Zachowujemy, udostępniamy, 
popularyzujemy i  przyciągamy uwagę naszą 
działalnością kulturalną. Zaczynaliśmy kilka 
lat temu od kameralnych koncertów i przed-
stawień teatralnych, teraz co roku gości u nas 
Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa 
Pendereckiego, a  to tylko jeden z  licznych 
przykładów tego, co potrafimy zorganizować 
pod ziemią. 

Muzea kojarzą się przede wszystkim z histo-
rią, sztuką czy kulturą właśnie… co Muzeum 
Górnictwa Węglowego może zaoferować od-
wiedzającym w tym zakresie?
Przede wszystkim autentyczność. My nie musi-
my pokazywać historii górnictwa na obrazkach 
i  w  gablotach, my możemy zaprezentować je 
na żywo. Zabrać turystów do XIX-wiecznego 
chodnika, wydrążonego 40 metrów pod ziemią,  
uruchomić przy nich stuletnią maszynę paro-
wą, dosłownie przenieść ich w czasie.  W sztu-
ce i kulturze stawiamy na wyjątkowość. Mamy 
światowej sławy muzyków, koncertujących 
w  dawnym podziemnym warsztacie mecha-
nicznym. Wieszamy wystawę sztuki nieprofe-
sjonalnej w  zabytkowej łaźni górniczej. Jeden 
obrazek mocno zapadł mi w  pamięć: w  2013 
roku do Kopalni Guido, 320 metrów pod zie-
mię, zjechał sam profesor Krzysztof Pendere-
cki. Wysiadł z szoli i powitała go orkiestra sym-
foniczna ubrana we fraki i… kaski górnicze. 
Sam maestro, na upamiętnienie swojej wizyty, 
złożył podpis na bryle węgla, wmurowanej na 
stałe przy wejściu do naszej podziemnej sali 
koncertowej.   

W  kwietniu 2013 roku doszło do połącze-
nia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamienne-
go „Guido” oraz dotychczasowego Muzeum 
Górnictwa Węglowego. Jakie skutki miała ta 
decyzja dla funkcjonowanie Muzeum?
Ułatwiła nam działanie, przede wszystkim 
w  obszarze realizacji naszych projektów. Pro-

wadzimy inwestycje za ponad 200 milionów 
złotych, finansowane zarówno ze szczebla miej-
skiego, wojewódzkiego, ministerialnego, pań-
stwowego, jak i ze środków Unii Europejskiej. 
Od strony formalnej łatwiej nam realizować te 
projekty oraz pozyskiwać fundusze na nowe 
działania. Zintegrowanie dwóch instytucji 
w  jednej to połączenie wysiłków ukierunko-
wanych na stworzenie w Zabrzu największego 
w  Europie kompleksu, opartego na autentycz-
nych, podziemnych wyrobiskach. Ta synergia 
działań była nam bardzo potrzebna.  

Jakie są plany Muzeum na najbliższe miesią-
ce?
Otwarcie Sztolni Królowa Luiza, naszego ko-
ronnego obiektu, nad którym pracujemy już 
od dłuższego czasu. To olbrzymi projekt, długo 
oczekiwany i budzący spore emocje. W połowie 
tego roku planujemy rozruch ruchu turystycz-
nego w  Sztolni. Sumarycznie długość naszych 
tras podziemnych wzrośnie do ośmiu kilome-
trów, a szykowane atrakcje naprawdę będą ro-
bić wrażenie. Zwiedzający sztolnię część trasy 
przepłyną łodziami, wejdą do chodnika wydrą-
żonego w  węglu, napotkają wiele działających 
maszyn górniczych, a  także przejadą się pod-
ziemną kolejką szynową. Okiełznanie naszych 
obiektów pod względem logistycznym będzie 
ogromnym wyzwaniem, ale jeżeli nam się uda, 
stworzymy coś naprawdę wyjątkowego. 

Rozmawiał Filip Bernat

Zarezerwuj wycieczkę na kopalniaguido.pl i sztolnialuiza.pl

Lider na krajowym rynku technicznych wyrobów włókienniczych i pożarniczych

produkty dla rolnictwa

produkty dla branży p.poż.

sznury i liny

produkty dla żeglarstwa

BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43, 43-300 Bielsko-Biała

33/ 812 30 81, fax 33/ 812 30 88

bezalin@bezalin.com.pl@

Panie prezesie, kolejne opolskie Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane, 
jakie uczucia towarzyszyły Panu podczas tegorocznej gali?
Czułem się dumny, że laury cieszą coraz większym prestiżem wśród opolskich 
przedsiębiorców i nie tylko. Z roku na rok rośnie liczba laureatów, co mnie bar-
dzo cieszy. Oni doskonale wiedzą, że to coś więcej, niż tylko nagroda. To także 
motywacja do dalszego rozwijania swojej aktywności. Laureat nie może być 
przeciętny, to musi być wyróżniająca się osobowość, która osiąga konkretne 
efekty, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu. 

Kolejne uroczystości Laurów oraz potencjał laureatów nagrody mogą świad-
czyć o postępie gospodarczym Opolszczyzny. Czy na kolejne lata możemy za-
tem spoglądać z optymizmem?
Zdecydowanie tak. Sam fakt, że przez te siedemnaście lat organizacji Laurów 
Umiejętności i Kompetencji na Opolszczyźnie, na gali zawsze obecne były naj-
wyższe władze wojewódzkie: wojewoda, marszałek, prezydent miasta, wójto-
wie, burmistrzowie… Dzięki temu laureaci mogą czuć się usatysfakcjonowani 
i spełnieni. Jest to dla nich dodatkowa motywacja do jeszcze większego wysił-
ku, a także zachęta dla tych przedsiębiorców, którzy takiej nagrody jeszcze nie 
otrzymali. 

Po raz trzeci Kapituła konkursu wręczyła specjalną nagrodę: Opolskiego Orła 
Księcia Jana Dobrego. W tym roku jej laureatem został profesor Stanisław Ni-
cieja. Co zadecydowało o przyznaniu statuetki właśnie jemu?
Jest to postać nietuzinkowa, nadzwyczaj wręcz szanowana, za którą przema-
wiają wielkie osiągnięciach w kwestii rozwoju nauki i szkolnictwa. Może też 
pochwalić się niezwykłą skutecznością działania. Uniwersytet Opolski jest 
właściwie jego dziełem. Nie tylko go stworzył, mówiąc kolokwialnie, od zera, 
ale zrobił z niego instytucję, która może być dla Opolszczyzny prawdziwym 
powodem do dumy. Decyzję o przyznaniu nagrody Opolskiego Orła Księcia 
Jana Dobrego właśnie jemu, Kapituła konkursu przyjęła jednogłośnie.

Honorujemy ponadprzeciętne osobowości
Z Henrykiem Galwasem, prezesem zarządu 
Opolskiej Izby Gospodarczej rozmawia Radosław 
Nosek
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Kronospan – Złoty Laur w kategorii 
Firma Społecznie Odpowiedzialna
Z Anną Wyrwicz, HR Manager Kronospan w Strzelcach Opolskich 
rozmawia Radosław Nosek

Jaka jest pozycja rynkowa firmy Kronospan 
w branży drzewnej w Polsce? 
Kronospan jest wiodącym producentem wysokiej 
jakości materiałów drewnopochodnych. Produ-
kujemy między innymi płyty do produkcji meb-
li, płyty budowlane OSB, panele podłogowe oraz 
komponenty do ich produkcji. Prowadzimy pro-
dukcję w ramach zrównoważonego rozwoju, sto-
sując innowacyjne technologie. Grupa Kronospan 
to ponad 40 zakładów produkcyjnych w Europie, 
Azji i  USA. W  Polsce zatrudniamy ponad 3 000 
pracowników, zaś w  sposób pośredni tworzymy 
miejsca pracy dla ok. 18 000 osób. W  naszym 
kraju posiadamy zakłady w Strzelcach Opolskich, 
Mielcu, Poznaniu, Pustkowie, Rudawie, Szczeci-
nie i Szczecinku. Warto dodać, że Kronospan ma 
bardzo bogatą i długą tradycję. Prowadzimy pro-
dukcję od 1897r. Naszym pierwszym zakładem był 
tartak w Austrii.
Ważnym elementem strategii rozwoju naszej firmy 
jest dbałość o środowisko poprzez efektywne zu-
życie surowców oraz zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii.

Proszę wymienić sztandarowe produkty firmy, 
produkowane w Strzelcach Opolskich? 
Produkujemy materiały wykończeniowe: podłogi, 
panele ścienne i sufitowe oraz listwy, a także płyty 
MDF surowe i płyty uszlachetniane w technologii 
High Definition.
Zakład Kronospan w  Strzelcach Opolskich jest 
zlokalizowany na terenach Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Produkcję uruchomiliśmy 
na przełomie 2008 i 2009 roku. Zainstalowaliśmy 
tu nowoczesną linię lakierniczą do nadruku w wy-
sokiej rozdzielczości oraz do uszlachetniania po-
wierzchni polimerami. 
W  2015 roku, przy dofinansowaniu z  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UE za-
kończyliśmy budowę nowej fabryki z innowacyjną 
linią do produkcji płyt OSB. Fabryka w Strzelcach 
Opolskich jest pierwszym w Polsce zakładem Kro-
nospan, produkującym te płyty. 

Jakie jest znaczenie firmy dla lokalnej społecz-
ności? Ile osób przedsiębiorstwo zatrudnia?

Wszelkie, prowadzone przez Kronospan działa-
nia, wspierające mieszkańców, pomagają budować 
dobre, sąsiedzkie relacje; wpływają także pozytyw-
nie na wzrost świadomości o  przedsiębiorstwie. 
Zależy nam na dobrych, sąsiedzkich kontaktach, 
zwłaszcza, że do grona społeczności należą także 
nasi pracownicy.
W obu fabrykach w Strzelcach Opolskich zatrud-
niamy około 550 osób. Ta liczba sukcesywnie się 
zwiększa, z uwagi na nowe inwestycje.
Kronospan prowadzi wiele projektów w  ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele wy-
siłku wkładamy w  edukację branżową. DSO sp. 
z  o.o. otoczyła patronatem klasę o  profilu technik 
mechatronik w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wspieramy 
także szkoły, stwarzając lepsze warunki do nauki, 
poprzez przekazywanie środków finansowych oraz 
płyt czy paneli podłogowych. Na zakończenie roku 
szkolnego doceniamy i  motywujemy najlepszych 
uczniów, rokrocznie wręczając im wartościowe na-
grody w ramach plebiscytu Młodzi Nieprzeciętni.
Dobrym przykładem naszych działań prośrodowi-
skowych jest akcja nasadzeń drzew – Kronodrzew-
ko. Prowadzimy ją co roku już od 16 lat w  całej 
Polsce, również w regionie strzeleckim. Dzięki niej 
systematycznie przybywa drzew zarówno w mia-
stach, jak i w lasach. W Kronodrzewku regularnie 
biorą udział zarówno pracownicy z całymi rodzi-
nami, jak i przedstawiciele samorządów lokalnych, 
uczniowie, harcerze. Od początku akcji środowi-
sko zyskało ponad 300 000 nowych drzew.
Dbamy o naszych sąsiadów. W ramach wzmacnia-
nia dobrosąsiedzkich relacji, Kronospan dofinanso-
wuje zakupy sprzętu dla straży pożarnej. Włącza-
my się w  życie okolicznych sołectw – wsparliśmy 
remont drogi dojazdowej w  sołectwie Rozmierka, 
dofinansowujemy dożynki, Dni Ziemi Strzeleckiej, 
Święto Chleba i inne wydarzenia, w których uczest-
niczą mieszkańcy. Aby przybliżyć im firmę, jeste-
śmy transparentni i organizujemy także dni otwarte 
zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców oraz festy-
ny rodzinne dla rodzin z dziećmi. Te przedsięwzię-
cia cieszą się ogromnym powodzeniem i przyciąga-
ją tłumy mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale 
i okolicznych sołectw, z czego bardzo się cieszymy; 
są u nas zawsze mile widziani.

Jakie znaczenie ma CSR - społeczna odpowie-
dzialność biznesu w strategii działania firmy?
Społeczna odpowiedzialność biznesu ma ogrom-
ne znaczenie w  realizacji celów biznesowych. 
Uwzględnianie oczekiwań interesariuszy we-
wnętrznych i  zewnętrznych firmy, komunikacja 
i  współpraca  z  nimi, jest dzisiaj bezwzględnie 
bardzo ważną kwestią. Dla Kronospanu współpra-
ca ze społecznościami lokalnymi odgrywa istotną 
rolę, oprócz dbałości o inne grupy, na które wpły-
wa, tj. pracowników, klientów, środowisko natural-
ne. Dlatego wiele naszych aktywności koncentruje 
się na zaangażowaniu w budowanie i podtrzymy-
wanie relacji ze społecznościami lokalnymi. Aby 
harmonijnie układać kontakty z  mieszkańcami, 
w nasz kalendarz aktywności na stałe wpisaliśmy 
takie działania, jak m.in. organizacja dni otwar-
tych dla mieszkańców, uczniów i  studentów, fe-
styny dla pracowników z udziałem mieszkańców, 
spotkania z  przedstawicielami sołectw, udział 
w dożynkach i wydarzeniach lokalnych, wsparcie 
dla potrzebujących i kościołów parafialnych, pro-
wadzenie akcji charytatywnych i edukacyjnych. 

Jakie obszary działalności CSR są szczególnie 
istotne dla przedsiębiorstwa?
Jesteśmy otwarci na współpracę z  organizacjami 
edukacyjnymi, samorządowymi i pozarządowymi, 
których działalność niesie ze sobą ważny przekaz 
społeczny. W związku z tym włączamy się w wie-
le wartościowych, w naszej opinii, przedsięwzięć, 
choć oczywiście nie sposób wesprzeć każde, które 
jest nam proponowane. Ważna jest dla nas rozpo-
znawalność marki, ale o wiele cenniejsze są nawią-
zywane relacje, wsłuchiwanie się w  głosy miesz-
kańców i odpowiedź na ich pytania, związane np. 
z produktami czy inwestycjami. Wspieramy także 
działania władz lokalnych na rzecz mieszkańców. 

Czy efekty działania w zakresie CSR są mierzone 
i analizowane?
Oczywiście. Śledzimy efekty naszych działań i or-
ganizowanych wydarzeń. Analizujemy je i  zasta-
nawiamy się, jak najlepiej je prowadzić w przyszło-
ści, by były jeszcze bardziej efektywne i przynosiły 
korzyści wszystkim, których dotyczą. To warunek 
rozwoju. Analiza dotychczasowych działań wpły-
wa na podejmowane przez Kronospan decyzje 
o zaangażowaniu się w kolejne projekty.Uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzkiem  na dniu otwartym w strzeleckim zakładzie Kronospan

Jest to przede wszystkim motywacja 
do działania. Otrzymanie złotego 
Lauru umiejętności to dla całego 
naszego zespołu zwieńczenie Kil-
kuletnich intensywnych wysiłków 

i źródło satysfakcji. Upewnia Nas to 
w przekonaniu, iż wybrana przez nas 
strategia jest słuszna i Przynosi efekty 
nie tylko finansowe ale również bu-
duje prestiż firmy Bezalin S.A.

Jarosław Jan Klimaszewski,
Prezes Bezalin S.A.

Platynowy Laur to wspaniałe wy-
różnienie, które podkreśla naszą 
czołową pozycję pośród najszybciej 
rozwijających się przedsiębiorstw 
branży elektrotechnicznej. Na ten 
sukces złożyło się kilka składników: 

95-letnie doświadczenie, świetny 
zespół, umiejętność reagowania na 
potrzeby klientów i szerokie spoj-
rzenie na świat, pozwalające nam 
tworzyć kompleksowe rozwiązania.

Wojciech Steinert,
Prezes Kontakt-Simon

Złoty Laur Umiejętności i Kompe-
tencji Grupa CZH S.A. otrzymała w 
70 rocznicę istnienia. To ważny dla 
nas czas. Nowa strategia rozwoju, 
którą przyjęliśmy, zakłada aktywi-

zację w wielu nowych obszarach. 
Naszą siłą są kompetencje, które 
wykuwamy z dotychczas realizowa-
nych przedsięwzięć, jak i odwaga w 
podejmowaniu nowych wyzwań. 

Adam Gorszanów
Prezes, Grupa CZH S.A.

Nie ukrywam, że informacja o przy-
znaniu Złotego Lauru Umiejętności 
i  Kompetencji w  kategorii Menad-
żer, lider społeczno-gospodarczy 
to dla mnie duże zaskoczenie, ale 
i wielki honor. 
To zaszczyt znaleźć  się w gronie nie-
kwestionowanych specjalistów i oso-
bowości Śląska – i  za to serdecznie 
dziękuję  Członkom Kapituły.

„Śląski wawrzyn”  to uhonorowanie 
mojej ponad 50 – letniej kariery za-
wodowej, w ostatnich latach trwale 
związanej z  Zabrzańską Spółdziel-
nią Mieszkaniową. Cieszę się, że za-
rządzana przeze mnie spółdzielnia 
została dostrzeżona na tle gospo-
darki regionu.

Włodzimierz Bosowski
Prezes Zarządu Zabrzańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

Wszelkie działania Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Zabrzu mają za 
zadanie stymulowanie gospodarki 
rynkowej i  tworzenie jak najlep-
szych warunków dla rozwoju przed-
siębiorczości w  regionie, w  celu 

poprawy życia mieszkańców. Przy-
znanie Lauru Umiejętności i  Kom-
petencji jest dla nas ogromnym 
zaszczytem i wyrazem tego, że doce-
niono nasze starania we wspieraniu 
aktywności lokalnej gospodarki.

Alina Nowak
Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Zabrzu

W ostatnim czasie polscy przedsię-
biorcy nie mają „dobrej prasy" jeżeli 
już trafiamy na jej łamy to raczej w 
roli podejrzanych oskarżonych...
„Laury" są bardzo nam  potrzebne 
w przezwyciężaniu  złej opinii o nas 
w mediach  polskim społeczeństwie 
pokazywaniu naszej pozytywnej roli 
w rozwoju całego regionu za co je-
steśmy bardzo wdzięczni.
Jakubus jest firmą rodzinną, nasz 
ośrodek jest dobrym przykładem  
zmian jakie dokonały się wokół nas  
w ostatnich latach.
Z byłego PGR-u w podnamysłow-
skich Jakubowicach udało się nam 
stworzyć miejsce kultowe dla pa-

sjonatów jeździectwa z restauracją 
z  wyśmienitą kuchnią I urokliwym 
hotelem, miejsce spotkań bizneso-
wych I rodzinnych.
Wszystko to odbyło się bez jakie-
gokolwiek wsparcia finansowego 
z funduszy unijnych. Nasze ostatnie 
sukcesy to: znalezienie się na liście 
„120 najciekawszych miejsc nocle-
gowych w całej Polsce” wg francu-
skiego przewodnika Gault&Millau 
Polska; organizacja międzynarodo-
wych zawodów jeździeckich Silesia 
Equestrian oraz tytuł „Organizatora 
roku 2016”, przyznany nam przez 
Polski Związek Jeździecki.

Władysław Mirosław Osadkowski
właściciel Hotelu Jakubus 

Co oznacza dla Państwa otrzymanie 
Lauru Umiejętności i Kompetencji?

Najbardziej odczuwalną zmianą, 
jaka nastąpiła przez te 25 lat or-
ganizacji Laurów Umiejętności i 
Kompetencji, jest odejście naszych 
współpracowników oraz laureatów 

nagrody. Celem tej uroczystości 
jest zwrócenie uwagi na społeczne, 
polityczne i gospodarcze autorytety, 
które są tak potrzebne w dzisiej-
szych czasach. 

Tadeusz Donocik,
prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach



10 styczeń/luty 2017 www.kapitalslaski.pl 11

Kapitał Śląski

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa współdziała i  współpracuje z  admini-
stracją rządową, samorządową województwa, 
organami nadzoru budowlanego, administracją 
architektoniczno-budowlaną wzbogaca prowa-
dzone różnorodne formy działalności. Wśród 
tych form warto wymienić szkolenia w  powia-
tach z udziałem władz powiatowego samorządu 
terytorialnego, administracji architektoniczno-
-budowlanej oraz nadzoru budowalnego, war-
sztaty szkoleniowe organizowane wspólnie  
z  Wojewodą Opolskim i  Opolskim Wojewódz-
kim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, co-
roczna organizacja konkursu „Inżynier Roku” 
– promującego autorów najlepszych rozwiązań 
projektowych i  wzorowe kierowanie budowami. 
Wspieramy różnorodne formy podnoszące kwa-
lifikacje zawodowe, w  tym: Olimpiadę Wiedzy 
i  Umiejętności Budowlanych, Konkurs Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Pracy w Budownictwie. Przy-
kładem wielostronnej  współpracy z Wydziałem 
Budownictwa i  Architektury Politechniki Opol-
skiej, Opolskimi Oddziałami Polskiego Związ-
ku Inżynierów i  Techników Budownictwa oraz 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i  Techników 
Sanitarnych jest wspieranie konkursu im. Prof. 

Oswalda Matei na najlepszą pracę dyplomową 
oraz organizacja już cyklicznych konferencji na-
ukowo-technicznych pt. „Zagadnienia inżynierii 
środowiska w budownictwie”. 
Od początku istnienia samorządu inży-
nierów budownictwa, Okręgowa Komisja  
Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy na 
uprawnienia budowalne. Do chwili obecnej, 
sektor budownictwa w  regionie zasiliło po-
nad 1500 dobrze przygotowanych, młodych 
inżynierów legitymujących się uprawnienia-
mi do samodzielnego projektowania, kiero-
wania i nadzorowania procesu budowlanego. 
Efekty tych działań potwierdzają, że istnienie 
samorządu zawodowego jest uzasadnione 
i  dobrze służy środowisku i  społeczeństwu 
regionu. Osiągnięcia te zostały dostrzeżone 
przez Marszałka Województwa Opolskiego, 
który uhonorował Opolską Izbę, nadając 
w 2012 roku odznakę „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”. Opolski samorząd za-
wodowy inżynierów budownictwa, na trwale 
wpisał się w  proces kreowania i  wspierania 
gospodarki regionu, szczególnie w  zakresie 
przygotowania i  podnoszenia kwalifikacji 
kadr w budownictwie.

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Adam Rak
Prof. nzw. Politechniki Opolskiej

www.opl.piib.org.pl
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu jest jednostką 
organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. - "Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa". Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu powstała w  
2001 roku i jest jedną z 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa w kraju, wspólnie 
współdziałających w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zrzeszająca ponad 2600 inżynierów 
i techników budownictwa z terenu Województwa Opolskiego od 15 lat tworzy dla 
nich optymalne  warunki do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. 
Istotnym osiągnięciem jest integracja środowiska oraz działania w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych członków izby. Trwała współpraca ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznym, uczelniami, szkołami średnimi, izbami gospodarczymi pozwala 
na promocję dokonań inżynierów, kreowanie postaw etycznych, aktywizację młodej 
kadry inżynierskiej.

Hotel Jakubus
w Jakubowicach k. Namysłowa, to miejsce gdzie natura łączy się z nowoczesnością,

gdzie spokój i cisza inspirują do działania,
gdzie komfort odpoczynku konkuruje tylko z różnorodnością atrakcji.

Na terenie znajduje się kilka obiektów hotelowych, które są w stanie pomieścić 100 osób,
szkoła jeździecka i jeździecki klub sportowy oraz Restauracja.

Organizujemy szkolenia i konferencje w pełni wyposażonych salach,
integracje, a także uroczystości rodzinne (wesela, chrzciny, komunie, urodziny)

Restauracja Jakubus oferuje naszym gościom wyśmienite menu,
które jest komponowane przez Szefa Kuchni.

Zadowolony klient, to podstawa naszej działalności.
Stawiamy na pełen profesjonalizm, który przekłada się na sukcesy tego miejsca.

Hotel Jakubus  |  Jakubowice 36  |  46-113 Wilków
tel: +48 77 419 56 53  |  kom: +48 728 546 001

jakubus@jakubus.pl  |  jakubus.pl

Inżynier budowlany 
jest zawodem zaufania społecznego
Z dr hab. inż. Eugeniuszem Hotałą profesorem nadzwyczajnym 
PWr, przewodniczącym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa rozmawia Ryszard Żabiński

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa została wyróżniona podczas XXV 
Gali wręczenia Laurów Kompetencji i Umie-
jętności organizowanej przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w  Katowicach – Złotym 
Laurem Umiejętności i  Kompetencji w  ka-
tegorii „Samorząd terytorialny, zawodowy 
i gospodarczy”. Jakie osiągnięcia Izby zdecy-
dowały o przyznaniu tego wyróżnienia?
Kapituła Laurów doceniła miedzy innymi pro-
fesjonalne i  skuteczne wypełnianie zadań sa-
morządu zawodowego, sprawowanie nadzoru 
nad należytym wykonywaniem zawodu oraz 
przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez 
członków Izby, reprezentowanie interesów za-
wodowych członków, efektywne działania na 
rzecz integracji śląskiego środowiska budow-
lanego oraz zaangażowanie w działania mające 
na celu tworzenie właściwych warunków roz-
woju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu 
inżyniera. 
Jako samorząd zawodowy działamy już od pięt-
nastu lat. Był to okres trudnej, mozolnej pracy. 
Najważniejsze, moim zdaniem, było stworzenie 
świadomości, że zawód inżyniera budowlanego 
jest zawodem zaufania publicznego. Przeciętny 
Kowalski zapytany na ulicy o  zawód zaufania 
publicznego raczej nie wymieniłby inżyniera 
budowlanego. A przecież każdy z nas ufa tym 
inżynierom, efektom ich pracy. Każdy z nas ko-
rzysta z obiektów budowlanych, mostów, wież 
widokowych i ufa, że są one bezpieczne. Zawsze 
musimy sobie jednak zadawać pytanie, czy je-
steśmy w  swoich działaniach skuteczni, czy 
mamy na przykład wpływ na tworzone prawo 
budowlane?

Jak Pan ocenia efekty działania Izby w  tym 
obszarze?
Przepisy prawa budowlanego nie są jedno-
znaczne, mogą być różnie interpretowane.  Dla-
tego bardzo ważne są dobre relacje na przykład 
z  inspektoratami nadzoru budowlanego, właś-
nie po to, aby stworzyć wspólną platformę do 
wymiany poglądów na temat interpretacji tego 
prawa. Na Dolnym Śląsku, czyli na terenie dzia-
łania naszej Izby, stworzyliśmy takie relacje. Co 
roku spotykamy się z inspektorami nadzoru bu-
dowlanego, dyskutujemy na te tematy. Na tych 
spotkaniach obecni są również przedstawiciele 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Jesteśmy bardzo dużym samorządem zawodo-
wym mamy prawie 10 tysięcy członków, jeste-
śmy ważnym partnerem dla przedstawicieli ad-
ministracji państwowej w takich konsultacjach. 

W  razie sporów prawnych, członek Dolno-
śląskiej Okręgowej Izby Pracowników Bu-
downictwa może więc liczyć na wsparcie, 
choć oczywiście ostateczne rozstrzygnięcia są 
w ramach kompetencji innych organów. Jakie 

jeszcze korzyści może mieć inżynier z  faktu 
przynależności do Izby?
To jest fundamentalne pytanie, dotyczące każ-
dego samorządu gospodarczego, zawodowego. 
Niektórzy mogą mówić, że na przykład samo-
rząd jest tylko od pobierania składek. Warto 
jednak uświadomić sobie, że każdy nasz czło-
nek ma możliwość wpływania na to jak Izba 
działa. Jako jeden z  nielicznych samorządów 
w Polsce, przyjęliśmy zasadę, że w każdym, na-
wet najmniejszym powiecie w naszym regionie, 
odbywają się wybory delegatów na zjazd. I każ-
dy inżynier może w  takich wyborach uczest-
niczyć. Może zostać delegatem na zjazd woje-
wódzki, krajowy, głosować i wpływać osobiście 
na pracę samorządu.  
Odnośnie konkretnych korzyści płynących 
z  członkostwa w  Izbie, możemy przykładowo 
wymienić bardzo korzystne stawki ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej, zaledwie 
70  złotych rocznie, przy kwocie ubezpiecze-
nia od 50 tys. euro. Można sobie oczywiście tę 
kwotę ubezpieczenia zwiększyć za dodatkową 
opłatą. Takie stawki, gdyby ktoś chciał się indy-
widualnie ubezpieczyć, są na rynku niemożliwe 
do osiągnięcia. 
Jako samorząd zawodowy nadajemy również 
swoim członkom uprawnienia budowlane 
wykonawcze i projektowe. Żeby uzyskać takie 
uprawnienia trzeba odbyć dobrą praktykę za-
wodową, zdać egzaminy – w tym zakresie więc 
występujemy w roli organu administracji pub-
licznej.
Działalność w branży budowlanej jest obarczo-
na z ryzykiem, inżynier budowlany może wejść 
w spór prawny np. z innymi uczestnikami pro-
cesu inwestycyjnego. Izba broni swoich człon-
ków przed niesłusznymi zarzutami udzielając 
pomocy prawnej. Stanowisko izby ma znacze-
nie dla sądu, czy innej instytucji rozstrzygającej 
spór.  
Oprócz odpowiedzialności prawnej jest jeszcze 
odpowiedzialność etyczna. Dbamy o  to, aby 
nasi członkowie postępowali etycznie. Wiąże to 
się niekiedy ze stosowaniem działań restrykcyj-
nych, ale jest to z  korzyścią dla całego środo-
wiska, które przecież jako całość, cierpi na tym 
jeżeli jednostki łamią normy etyczne i  psują 
opinię całej grupie zawodowej.       

Tempo rozwoju technologicznego, m.in. 
w budownictwie jest ogromne. Czy Izba dba 
o stały rozwój zawodowy swoich członków? 
Jest to jeden z  naszych priorytetów. Jesteśmy 
w  trakcie prac nad udoskonalaniem systemu 
podnoszenia kompetencji zawodowych na-
szych członków. I nie chodzi nam tylko o kom-
petencje inżynierskie, lecz również o  umiejęt-
ności szerzej rozumiane, takie jak dotyczące 
właśnie obszaru etyki, psychologii. Mamy roz-
budowany system szkoleń, korzystamy z nowo-

czesnych narzędzi, na przykład w naszej telewi-
zji internetowej oferujemy wykłady, szkolenia. 

Jakie są zamierzenia Izby na najbliższe lata?
Priorytetem będzie wdrażanie mądrego syste-
mu podnoszenia kompetencji zawodowych. 
Chcielibyśmy m.in. doprowadzić do sytuacji, 
że inżynier budowlany, prowadzący bardzo ak-
tywną działalność zawodową mógł być uznany 
za takiego, który rzeczywiście podnosi swoje 
kompetencje. Bo przecież nie powinno chodzić 
tylko o formalne szkolenia, lecz przede wszyst-
kim o  rzeczywistą działalność i  tym samym 
rozwój zawodowy. Chcielibyśmy mieć większy 
wpływ na działalność dydaktyczną w  uczel-
niach w  zakresie opracowywania programów 
kształcenia. W sytuacji, gdy nie obowiązują mi-
nima programowe, powstaje wiele kierunków, 
które formalnie noszą nazwę „budownictwo”, 
ale nie zawsze mają z tym budownictwem wiele 
wspólnego. 
Chcielibyśmy mieć też możliwość nie tylko opi-
niowania ważnych rozwiązań prawnych dla bu-
downictwa, lecz także możliwość współuczest-
nictwa przy ich tworzeniu. Przykładem może 
być Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. Byli-
śmy, jako Izba, jednym z około 200 podmiotów 
opiniujących. Ponieważ Kodeks dotyczy ściśle 
spraw budowlanych, powinniśmy mieć możli-
wość jego współtworzenia. Łatwiej jest wpro-
wadzać korzystne dla branży rozwiązania na 
tym etapie niż wtedy, gdy jest on już gotowy.
Bardzo istotny jest również kształt w jakim bę-
dzie dalej działała Izba: czy ma być ona fede-
racją, czy też jednym centralnym podmiotem 
z  jednym budżetem? Osobiście opowiadam 
się za tym pierwszym rozwiązaniem, uważam 
bowiem, że samorządność musi mieć charakter 
lokalny.

Wspieramy różnorodne formy podnoszące kwalifikacje zawodowe
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Do firmy trafił w  tym roku Srebrny Laur 
Umiejętności i  Kompetencji. Jak ocenia Pan 
znaczenie tej nagrody?
Każdy Laur czy nagroda jest zwieńczeniem do-
brze wykonanej pracy i to nie tylko dla Przed-
siębiorstwa, ale również na rzecz otoczenia fir-
my, w tym wypadku samorządów.

Multiserwis istnieje od 1991 roku. Jak przez 
te lata zmieniał się rynek izolacji przemysło-
wych w Polsce?
Rynek izolacyjny na przestrzeni ostatnich 25 lat 
zmienił się bardzo w Polsce. Z kilku większych, 
polskich przedsiębiorstw, które działały na ryn-
ku w  chwili obecnej to wiodącymi są Spółki 
należące do koncernów niemieckich – Multi-
serwis i Kaefer.

Co, Pana zdaniem, decyduje o  bardzo silnej 
pozycji, jaką cieszy się na rynku Multiserwis? 
Jakie były kluczowe inwestycje, dokonane 
przez Państwa w ciągu ostatnich kilku lat?
O wszystkich wykonanych inwestycjach można 
powiedzieć, że są kluczowymi, ponieważ ukła-
dają się w jedną całość i umożliwiają realizację 
wieloletniej strategii. O silnej pozycji decyduje 
marka firmy na rynku europejskim, stabilność 
finansowa oraz fakt, że Klienci z  jednej ręki 
mogą otrzymać zarówno usługę w zakresie izo-
lacji przemysłowych, jak  i również rusztowań 
przemysłowych. 

Firma jest obecna nie tylko w  Polsce, ale 
także na rynkach zagranicznych. W  których 
krajach Wasze usługi cieszą się największą 
popularnością?
Właściwie to realizowaliśmy już kontrakty we 
wszystkich europejskich krajach. Idziemy za 
Klientem. Najwięcej jednak usług realizujemy 
u sąsiadów w Niemczech, Austrii oraz krajach 
Beneluksu.  

Jakie są plany Multiserwis na 2017 rok? Ja-
kich inwestycji można się spodziewać?
W 2017 roku budujemy drugi budynek admi-
nistracyjny, ponieważ po dziesięciu latach od 

budowy nowej siedziby okazało się, że znowu 
mamy za mało miejsca co uniemożliwia dalszy 
rozwój.

Rozmawiał Radosław Nosek

Rozmowa z Marianem Siwon, 
Prezesem Zarządu 
Multiserwis Sp. z o.o.

Aleksandra Stefaniak-Kowalska
Kierownika Działu Rozwoju Personalnego
w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z o.o.
Srebrny Laur w kategorii "Osoba lub instytucja wspierająca rozwój 
gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm"

Otrzymanie Srebrnego Lauru jest dla mnie nagrodą, która pokazuje, że warto pracować 
nad dialogiem i wypracowaniem rozwiązań z poszanowaniem interesów wszystkich stron - 
edukacji i biznesu. Bardzo cieszę się z tej nagrody i dziękuję wszystkim, dla których nie jest 
obojętny temat edukacji zawodowej.

O silnej pozycji decyduje 
marka firmy na rynku europejskim

Doświadczenie i elastyczność 
to nasze klucze do sukcesu
Rozmowa z Jackiem 
Kwiatkowskim, prezesem 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach 

Zakład Doskonalenia Zawodowego ma już 90 
lat. W tym roku do jego licznych osiągnięć, 
nagród i certyfikatów, dołączył także Platy-
nowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Co 
oznacza dla Pana to wyróżnienie?
To dowód na to, że nasza intensywna praca na 
rzecz regionu jest doceniana. Laury Umiejęt-
ności i Kompetencji mają piękną, dwudziesto-
pięcioletnią historię, podczas której wręczane 
były najwyższym autorytetom społecznym, 
gospodarczym i politycznym. Warto pamiętać, 
że Diamentowy Laur trafił swego czasu do sa-
mego papieża, Jana Pawła II. Wśród laureatów 
byli także prezydenci, premierzy, ministrowie, 
komisarze Unii Europejskiej, wybitni twórcy 
nauki i sztuki. To wielki zaszczyt znaleźć się 
w tak doborowym gronie. Tym bardziej, że te-
goroczna nagroda jest już moją czwartą. Laur 
jest jednak wyróżnieniem dla wszystkich pra-
cowników, współpracowników oraz partnerów 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Do kogo skierowana jest państwa oferta?
Zarówno do osób rozpoczynających dopiero 
swoją drogę zawodową, jak i do tych, którzy 
mają już odpowiednie kwalifikacje i kompeten-
cje, ale od czasu do czasu muszą swoją wiedzę 
aktualizować. Nasze działania dotyczą niemal 
całej sfery gospodarczej, od administracji, 
poprzez informatykę, budownictwo, obróbkę 
metali i transport, na usługach kończąc. Mamy 
również ofertę związaną z zawodami medycz-
nymi. W ciągu tych 90 lat z naszych usług sko-
rzystało już ponad 2 miliony 300 tysięcy ludzi.
Zakład słynie także ze swojej innowacyjno-
ści w kontekście wykorzystywania funduszy 
unijnych
Żartuję czasami, że nasz Zakład wszedł do Unii 
dziesięć lat przed Polską, ponieważ pierwszy pro-
jekt z funduszy unijnych realizowaliśmy już w 
1994 roku. Jesteśmy znani w całym kraju z tego, 
że przez trzy lata byliśmy największym benefi-
cjentem programów unijnych: Leonardo da Vin-
ci oraz Erasmus +, skierowanych do młodzieży 
szkolnej, wyjeżdżającej na praktyki zagraniczne. 
Wysyłamy młodzież do takich krajów jak Wiel-
ka Brytania, Hiszpania, Włochy czy Niemcy. Do 
tej pory zrealizowaliśmy około 200 projektów, 
współfinansowanych z unijnych funduszy, któ-
rych beneficjentami było prawie 70 tysięcy osób.

W jaki sposób staracie się dopasowywać swo-
ją ofertę do aktualnych trendów, panujących 
na rynku pracy?
Bazujemy na naszym wieloletnim doświadcze-
niu. Mamy także olbrzymią rzeszę partnerów, 
związanych ze wszystkimi dziedzinami życia 
społecznego i zawodowego, którzy pomagają 
nam aktualizować naszą ofertę. Śledzimy też 

rynek pracy, bardzo przydatnym do tego na-
rzędziem jest na przykład tak zwany barometr 
zawodów. Prowadzimy również badania an-
kietowe. Mamy tę przewagę nad innymi tego 
typu instytucjami, że posiadamy własną sieć 
placówek oraz doskonale wyposażone pracow-
nie, dzięki czemu jesteśmy bardzo elastyczni 
i możemy szybko dopasowywać nasza ofertę 
do potrzeb rynkowych. Wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego uruchomiliśmy kilka 
nowych szkół i kierunków, w tym tak inno-
wacyjne dla polskiego systemu szkolnictwa 
jak technik operacyjny służb lotniskowych 
czy klasa e-sport. Jeśli zaś chodzi o działalność 
kursową, to poza tradycyjną aktywnością pro-
wadzimy także zajęcia z fotowoltaiki, badań 
nieniszczących, pilotowania dronów, drukowa-
nia 3D, serwisowania urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, cały czas aktualizujemy 

swoją propozycję. Dzięki temu utrzymaliśmy 
się na rynku tak długo i mogliśmy podejmować 
działania na tak szeroką skalę.
Jakie są plany Zakładu na 2017r?
Przede wszystkim te związane z funduszami 
unijnymi. Rozpoczęliśmy już realizację pierw-
szych projektów szkoleniowych, np. dla spa-
waczy. Jest też wiele programów dla młodzieży 
chcącej wyjechać na praktyki za granicę. W tym 
miesiącu składamy kolejne piętnaście projek-
tów, dotyczących wymiany kadry dydaktycznej 
oraz uczniowskiej. Kolejnym wielkim wyzwa-
niem jest dopasowanie się do reformy systemu 
edukacji. Musimy poprzekształcać nasze szkoły 
i dostosować ofertę. Chcemy położyć nacisk na 
średnie szkoły zawodowe i technika. Jesteśmy 
również w trakcie modernizacji naszej bazy dy-
daktycznej. Na pewno będziemy mieli co robić.

Rozmawiał Marcin Prynda
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Prezes BetaMed S.A., Pani Beata Drzazga otrzymała „Pierścień Patrioty”.
Jest to unikatowe wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa 
Narodowego, honorujące zasłużone osoby na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. 
Uroczystość wręczenia pierścieni odbyła się 20 stycznia 2017 roku w Warszawie. „Pierścień Patrioty” 
to srebrny sygnet nawiązujący do tradycji biżuterii patriotycznej z napisem „Amor Patriae Nostra”. 
Znajduje się on już w zbiorach sztuki na Jasnej Górze, był też przedmiotem tegorocznej aukcji dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pierścień Patrioty –  
unikatowe wyróżnienie dla Beaty Drzazgi

Medal Solidarności Społecznej 
dla Beaty Drzazgi, prezes BetaMed S.A. 

Gala odbyła się 21 stycznia 2017 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. 
Nagroda ta przyznawana jest od 2006 roku, osobom o wielkim sercu, stanowiące wzór wrażliwości 
społecznej, które od lat angażują się w działania charytatywne.
Organizatorami konkursu są Business Centre Club i Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy 
Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA. Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania 
i społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie dobrego wizerunku przedsiębiorcy,  zmiana 
postaw społeczeństwa wobec biznesu, budowanie relacji między biznesem a lokalną społecznością, 
popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy między biznesem a organizacjami 
pozarządowymi (NGO) oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 
Laureaci konkursu otrzymują medal ze srebra z oznaczoną edycją, znaczek-miniaturę medalu oraz 
certyfikat medalu i dyplom.
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W zeszłym roku Śląski Bank Żywności obchodził 
15-lecie istnienia. Jak ocenia Pan ten okres?
Refleksyjnie. Początek funkcjonowania Banku nie 
należał do najłatwiejszych, brakowało zaplecza 
magazynowego i  wyposażenia. Najpierw funk-
cjonowaliśmy w  Gliwicach, potem w  Katowicach, 
Bytomiu później w Rudzie Śląskiej. Każda kolejne 
miejsce było coraz większe i  stwarzało coraz szer-
sze możliwości. Obecnie od czterech lat mamy za-
plecze magazynowe i siedzibę w Chorzowie, gdzie 
dysponujemy prawie tysiąc metrową powierzchnią 
magazynową, biurem, 3 wózkami widłowymi, 2 ko-
morami chłodniczymi i mroźnią. Jesteśmy w stanie 
przyjąć naraz ponad 400 ton żywności, co pozwala 
w sposób dynamiczny podejmować wiele różnych, 
szeroko zakrojonych działań. Dzięki życzliwemu 
wsparciu finansowemu od wielu osób fizycznych, 
organizacji partnerskich oraz naszej formacji or-
ganizacyjnej, dysponujemy trzema samochodami 
dostawczymi, z  których każdy wyposażony jest 
w  agregat chłodniczy. Potencjał, którym obecnie 
dysponujemy, został osiągnięty również przy istot-
nym wsparciu z  budżetu MPiPS, Urzędu Woje-
wódzkiego oraz symbolicznym, niestety, ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego. W  innych wojewódz-
twach w tej kwestii jest zdecydowanie lepiej, istot-
ne znaczenie Banków Żywności dla regionu i  jego 
mieszkańców jest bardziej dostrzegane i doceniane. 
Przez te piętnaście lat zdołaliśmy pozyskać i  roz-
dysponować do potrzebujących – mieszkańców 
naszego regionu - prawie 36 tysięcy ton żywności 
(to ok. 1500 tirów) o wartości rynkowej przekracza-
jącej 102 mln złotych. Współpracujemy z dwusto-
ma gminami i pomagaliśmy co roku około osiem-
dziesięciu tysiącom osób. Zaangażowanych jest 
w naszą działalność - przede wszystkim w Zbiórki 
Żywności - ponad 1500 wolontariuszy trzy razy 
w roku. To nieocenione, społeczne wartości doda-
ne. Mamy przekonanie, że to co już zrobiliśmy oraz 
to, co zamierzamy, stanowi istotny wkład naszej or-
ganizacji w rozwój woj. śląskiego. 

Ostatnio sporo mówi się o  problemie marno-
trawienia i  utylizacji żywności. Czy Śląski Bank 
Żywności podejmuje jakieś działania w tej spra-
wie?

Oczywiście, chcemy, aby problem marnotrawienia 
żywności przestał być marginalizowany, zamiata-
ny pod dywan, a  stał się przedmiotem rzeczowej, 
konkretnej dyskusji i  decyzji. Uważam, że należy 
nieustannie zwracać uwagę na jego wielką szkod-
liwość, nie tylko społeczną, ale i ekologiczną i eko-
nomiczną. Głodujący ludzie widzą, jak w różnego 
rodzaju placówkach i  instytucjach wyrzuca się je-
dzenie, podczas gdy oni nie mają co włożyć do ust. 
Wszelkie zmiany prawne, jakie nastąpiły pod tym 
względem w  Polsce, jak choćby zwolnienie z  po-
datku VAT przekazywanej do organizacji żywności, 
są pewną zachęta dla biznesu do podejmowania 
takich działań. To, obok wielu innych, była inicja-
tywa przede wszystkim Polskich Banków Żywno-
ści. Dzięki temu coraz więcej firm, producentów, 
przetwórców itd. decyduje się przekazywać nie-
wykorzystaną lub niesprzedaną żywność, zamiast 
ją utylizować. Dziękujemy serdecznie za tę współ-
pracę. Idea biznesu społecznie odpowiedzialnego 
nabiera w naszym kraju coraz większego rozmachu, 
dostrzegane są korzyści dla wszystkich stron. 

Marnotrawienie żywności jest jednak nieco szer-
szym problemem i dotyczy nie tylko firm i orga-
nizacji, ale całego społeczeństwa…
W  rzeczy samej. W  Polsce rocznie marnotrawio-
nych jest 9 milionów ton żywności. To, w  świetle 
widocznej biedy, szokująca informacja. Prawie 60% 
z tego pochodzi z gospodarstw domowych. Powin-
niśmy systematycznie uświadamiać społeczeństwo 
o  skali i  skutkach tego problemu. Nie chodzi bo-
wiem tylko o  wyrzucone jedzenie, to jest również 
marnowanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy. 
Ten wątek najczęściej umyka, nie jest analizowany. 
Ludzie często narzekają na swoje zarobki, a  jed-
nocześnie nie wykazują wobec nich szacunku ani 
racjonalizmu. Trzeba również rozważyć tę kwestię 
w aspekcie ekologicznym. Rozkład żywności w zie-
mi czy na powierzchni trwa często wiele dziesiątków 
lat, podczas tego procesu wydzielają się różnego ro-
dzaju szkodliwe gazy, zatruwające naszą atmosferę 
i  ziemię. Współczesne podejście do tych proble-
mów rozszerza grono interesariuszy. Ekonomiści 
aktywnie włączyli się w  nurt walki z  problemami 
i  skutkami marnotrawienia żywności. Nowatorską 
ideę i  kierunek postrzegania tego zjawiska nazwali 
Cirkular economy  (Gospodarka okrężna – przyp. 
red.). Jasno wynika z niej, że ludzkości zwyczajnie 
nie stać na marnotrawienie energii, pracy, środków 
finansowych, wody, areału, itd., w  tym także żyw-
ności, tak dramatycznie potrzebnej w wielu krajach 
świata. Racjonalne i  mądre wykorzystanie pracy, 
mediów i środków finansowych czy zdolności zie-
mi do uzyskiwania polonów jest współczesnym 
wyzwaniem dla wszystkich i dla każdego z osobna. 
Są już podejmowane w  naszym kraju konkretne 
działania. Do grona współpracujących z nami part-

nerów należą Danone, Tesco, Carrefour, Prymat, 
Smak, Mondelez, Mieszko, Zm Kania, Żywiec, Pep-
si i Coca-Cola. Pod koniec minionego roku zosta-
ły zawarte kolejne umowy z  innymi największymi 
sieciami handlowymi oraz gastronomicznymi, koń-
cząc sukcesywnie proceder marnotrawienia przez 
nie dobrej żywności poprzez przekazywanie nie-
sprzedanych artykułów spożywczych do dyspozycji 
Banków. To świetne źródło systemowego i systema-
tycznego zaspokojenia społecznych  potrzeb.  
 
Jakie efekty mogą przynieść te umowy?
Warto pamiętać, że pomoc dla potrzebujących to 
zadanie własne każdej gminy. To ona musi zabezpie-
czyć środki na ten cel. Organizacje społeczne, w tym 
Banki, mogą istotnie wesprzeć i  pomóc gminom 
w  rozwiązywaniu tych zadań. Osiągnięte możliwo-
ści, m.in. coraz większy dostęp do szerokiego asorty-
mentu żywności, co kreatywnie tworzy warunki do 
zaspokojenia głodu i niwelowania problemu niedo-
żywienia dla wszystkich najuboższych, jest dla gmin 
ogromną szansą, ale również wyzwaniem zderzenia 
się z nieuchronną rzeczywistością. Współpraca, za-
warcie partnerskich umów, to droga do zaspokojenia 
potrzeb i  - co równie ważne - ograniczenia wydat-
ków, które ponosi każda gmina za zakupy artyku-
łów spożywczych. Pobudzenie do życia lokalnych 
organizacji społecznych, działających na co dzień 
w zakresie pomocy społecznej, wyposażonych w nie-
zbędne zaplecze magazynowo-biurowe, to pro-spo-
łeczne wyzwanie dla każdej gminy, która nie może 
pochwalić się takim wsparciem. Z posiadanej wiedzy 
i doświadczenia wiemy, że, niestety,  takich gmin jest 
zdecydowana większość. To fundament, który wa-
runkuje systemowe rozwiązywanie, a nie realizowa-
nie problemów i zadań pomocy społecznej. Dobrze 
pojęta i realnie wspierana przez samorząd aktywność 
społeczna na tym polu, ma fundamentalne znaczenie 
dla rozwiazywania i  minimalizowania problemów 
społecznych. Jesteśmy gotowi do partnerskiej współ-
pracy z każdą gminą z każdym samorządem. Razem 
możemy więcej i lepiej.

Rozmawiła Agata Garstecka

Za dobre by wyrzucić:
ludzkości nie stać na marnotrawstwo żywności
Z Janem Szczęśniewskim, prezesem Zarządu Śląskiego Banku 
Żywności, rozmawiamy o problemie marnotrawienia żywności, niesieniu 
pomocy potrzebującym oraz zaangażowaniu gmin w ten proces.
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Nie mierzyć wszystkiego siłą pieniądza
O zmianach w polskim prawie, 
specyfice swojego zawodu 
oraz planach na 2017 r. 
opowiada Rafał Kolano – 
radca prawny i przewodniczący 
Rady Nadzorczej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
rozmawia Dorota Prynda

Z jakimi sprawami ma Pan do czynienia naj-
częściej jako radca prawny?
Na rynku prawniczym widać zmiany. Otwarcie 
zawodów prawniczych spowodowało spadek 
obrotów kancelarii, co wymusiło specjalizację 
prawników. Wielu z nich nie wytrzymało kon-
kurencji. Ostatni okres to wzrost ilości spraw 
z zakresu prawa upadłościowego i naprawcze-
go, rozwodów i  podziału majątku. Niestety. 
Poza tym, w  mojej kancelarii, specjalizującej 
się w prawie gospodarczym i finansów publicz-
nych, jest dużo spraw inwestycyjnych i  zwią-
zanych z  realizacją kontraktów. Obsługujemy 
podmioty sektora finansów publicznych, służ-
by zdrowia, kultury, sportu. Jak mawiał mój 
patron i mentor, a ja powtarzam swoim wycho-
wankom - najlepiej z prawnika profesjonalisty 
korzystać przed sprawą. To wyjście nie tylko 
bezpieczniejsze, ale także tańsze.

Z jakimi problemami można się zgłaszać do 
pańskiej kancelarii?
Oferujemy kompleksową obsługę prawną. 
Mamy specjalistów w  różnych dziedzinach 
prawa i całościowo podchodzimy do problemu 
prawnego. Nasze motto brzmi: "My nie dora-
dzamy, my rozwiązujemy problemy". Oczywi-
ście, specjalizujemy się w konkretnych dziedzi-
nach prawa, takich jak prawo cywilne, spółek, 
administracyjne i  rodzinne. Interesują nas też 
sprawy z  elementem zagranicznym. Ubezpie-
czenie kancelarii wynosi obecnie 10 milionów 
złotych. Dla mnie najważniejsze jest, by klient 
czuł się pod naszą opieką bezpieczny. Tego wy-
magam od moich pracowników.

Powiedział Pan, że polskie prawo cały czas się 
zmienia... pańskim zdaniem na lepsze? Co 
jeszcze powinno ulec zmianie?
To trudne pytanie. Prawo zawsze zmienia się 
wtórnie wobec życia. Ja widzę wiele luk de lege 
ferenda: w  prawie rodzinnym (prawa ojców), 
prawie spółek (upadłość), prawie podatko-
wym i wielu innych. Cóż, za mało jest, moim 
zdaniem, prawników w parlamencie... Ostatnio 
interesuje nas zwłaszcza zagadnienie przemocy 
domowej wobec dzieci, prawo ojców, kwestia 
praw rodzicielskich oraz problematyka ochro-
ny środowiska.
Oprócz standardowej, przedsiębiorczej dzia-
łalności, od wielu lat wspiera Pan nieodpłatnie 
różnego rodzaju instytucje i organizacje poza-
rządowe, żeby wspomnieć tu chociażby Hospi-
cjum Dziecięce Cordis czy Fundację Droga. 

Skąd u Pana potrzeba pomagania?
Wolę pomagać, niż o  tym mówić. Ojciec na-

uczył mnie, aby w życiu być przede wszystkim 
przyzwoitym i  nie mierzyć wszystkiego siłą 
pieniądza. Taka postawa wymaga jednak aser-
tywności, niestety. Mi radość sprawia fakt, że 
jestem podwójnym ojcem: Miłosza i  Martyny 
oraz mężem (żona, Magdalena Nowacka Kola-
no, to znana artysta plastyk, dizajner – przyp. 
red.). To, obok radości wynikającej z pomaga-
nia, nadaje życiu głębszy sens.

Jakie są pańskie oczekiwania odnośnie 2017 
roku? Co jest najważniejszym celem na nad-
chodzące miesiące?

Od 2016 roku jestem przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w  Katowicach. Mocno pracujemy 
nad utrwalaniem wiodącej pozycji tej strefy 
w europie i na świecie. Ja chciałbym wrócić do 
pomysłu budowy oddziałów Kancelarii, ale, 
jak mówilem, rynek jest trudny. Na szczęście, 
zdecydowana większość klientów nas chwali. 
W życiu prywatnym życzę sobie przede wszyst-
kim miłości bliskich, zdrowia i jeszcze raz pie-
niędzy.



18 styczeń/luty 2017 www.kapitalslaski.pl 19

Kapitał Śląski

Nie wystarczy nadążać za trendami, trzeba je wyprzedzać
Z dr. Andrzejem Kruegerem, dyrektorem Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej "Blachownia" rozmawia Radosław Nosek

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" 
został wyróżniony Laurem Umiejętności i Kompeten-
cji. Co Pana zdaniem przyczyniło się w największym 
stopniu do uzyskania tego zaszczytnego wyróżnienia?
Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe, głównie 
na rzecz rozwoju branży chemicznej, a w regionie jest to 
obecnie jeden z najważniejszych przemysłów. O wyróż-
nieniu naszego Instytutu zdecydowała moim zdaniem 
przede wszystkim sprawność w opracowywaniu nowych 
produktów i  technologii ich wytwarzania, umiejętność 
zapewnienia ochrony patentowej, a  przede wszystkim 
skuteczność we wdrażaniu tych innowacji do prakty-
ki produkcyjnej. Warto przypomnieć, że świadczymy 
także specjalistyczne usługi i  doradztwo. Opracowane 
w  Instytucie nowe technologie uzyskują nagrody i  wy-
różnienia w konkursach krajowych i zagranicznych. Je-
steśmy Opolską Marką w zakresie innowacji dla branży 
chemicznej. 

Instytut posiada kategorię A, przyznaną przez mini-
stra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Czym trzeba się 
wykazać, aby zdobyć i utrzymać tę kategorię?
Trzeba być lepszym pod względem osiągnięć nauko-
wych, patentowych, w szczególności zaś wdrożeniowych 
od innych instytutów badawczych, działających w  tych 
samych lub zbliżonych dziedzinach. Ponadto trzeba 
wykazać się odpowiednim potencjałem badawczym, 
zwłaszcza rozwojem kadry naukowej, umiejętnością 
pozyskiwania projektów badawczych i  ich prawidłową 
realizacją oraz współpracą międzynarodową. Osiągnię-
cia te są przeliczane na punkty w odniesieniu do liczby 
pracowników bezpośrednio zaangażowanych w badania. 
Na tej podstawie ustalana jest kategoria od której zależy 
między innymi wysokości dotacji budżetowej na działal-
ność jednostki naukowej, podlegającej parametryzacji 
i kategoryzacji.

Instytut jest uczestnikiem Klastra Chemii Specjali-
stycznej CHEM-STER, z  udziałem jednostek nauko-
wych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw 
wchodzących w  skład Wielkiej Syntezy Chemicznej 
a także MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Jakie są korzyści 
z uczestnictwa w takim klastrze?
Instytut doprowadził do utworzenia Klastra, aby zinte-
grować środowisko przemysłowe, naukowe i  otoczenie 
biznesu dla osiągania wzajemnych korzyści. Podstawową 
zasadą jest wspierać i pomagać innym uczestnikom Kla-
stara, także bezinteresownie, ponieważ nowe możliwo-
ści uzyskiwania korzyści pojawią się wraz ze wzrostem 
wzajemnego zaufania. Liderem Klastra jest Grupa Azoty 
ZAK S.A., a  koordynatorem Kędzierzyńsko-Kozielski 
Park Przemysłowy. ICSO przewodniczy Komitetowi 
Sterującemu, dążąc do jak największego współdziałania 
uczestników Klastra w realizacji różnych przedsięwzięć 
i  projektów. Chcemy także popularyzować wiedzę che-
miczną i  skłaniać młodzież do kształcenia się w  tym 
kierunku.

Co Pan uważa za najważniejsze osiągnięcie badawczo-
-wdrożeniowe Instytutu?
Za największe osiągnięcie uważam opracowanie razem 
z  GA ZAK S.A. technologii wytwarzania nowego pla-
styfikatora o  nazwie Oxoviflex, który w  2015 r. został 
w wdrożony w skali 50 tys.ton/rok. Najwięcej wdrożeń, 
bo kilka rocznie, stanowią nowe gatunki żywic fenolowo-
-formaldehydowych, wytwarzane przez LERG w Pustko-
wie. Mamy także nową technologię wytwarzania bisfeno-
lu A (ISOBIS) o jakości wymaganej przez producentów 
poliwęglanów, która została wdrożona w  instalacji mo-
delowej, z zamiarem jej wielokrotnego licencjonowania. 
Corocznie zgłaszamy do ochrony patentowej od 20 do 
ponad 30 innowacyjnych rozwiązań dla branży chemicz-
nej. 

Jakie są najnowsze trendy jeśli chodzi o rozwój techno-
logiczny w obszarze działania Instytutu? Czy Instytut 
nadąża za tymi trendami?
W Europie, a więc i w Polsce, ogólnym trendem jest opra-
cowywanie nowych produktów chemii specjalistycznej 
do różnych zastosowań, których produkcja jest mniejsza 
tonażowo, lecz generuje większe marże i  zyski. W  tym 
obszarze mieści się zdecydowana większość działalno-
ści Instytutu. Ważnym trendem jest także zmniejszanie 
energochłonności i  obciążenia dla środowiska natural-
nego oraz tendencja do zastępowania surowców petro-
chemicznych bio-surowcami, charakteryzujących się 
odnawialnością źródeł ich pozyskiwania. Specjalizacje 
działalności Instytutu są ciągle dostosowywane do po-
trzeb i oczekiwań przedsiębiorców, którzy współpracując 
z naszymi naukowcami dążą do uzyskania przewagi kon-
kurencyjnej, wprowadzając na rynek nowe i coraz lepsze 
produkty. Dlatego ważne jest, aby nie tylko nadążać za 
najnowszymi trendami, ale czasami także je wyprzedzać.

Konsekwentnie otwieramy 
się na świat
Z prof. Stefanią Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej, zdobywczynią 
Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji rozmawia Marcin 
Prynda

Czym jest dla Pani Profesor przyznany 
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji?
Ta nagroda wskazuje na to, że moje wielo-
letnia działania naukowe, w  tym w obszarze 
współpracy z  przemysłem, zostały docenio-
ne przez władze Uczelni. To dla mnie duże 
wyróżnienie i motywacja do dalszych wysił-
ków. Od wielu lat starałam się łączyć naukę 
z działalnością dla przemysłu. Inna sprawa, że 
miałam trochę ułatwione zadanie, charakter 
moich badań naukowych, praca na przykład 
w  Instytucie Materiałów Budowlanych były 
ściśle związane z działalnością na rzecz prze-
mysłu, zwłaszcza przemysłu cementowego. 

Politechnika Opolska jest dziś jedną 
z  najważniejszych instytucji na Śląsku 
Opolskim. Niedawno obchodziła 50-lecie 
istnienia. Jak Pani ocenia dorobek i przy-
szłość tej Uczelni? 

Politechnika Opolska słynie z  konsekwen-
tnie realizowanej zasady „Złotego trójkąta”, 
czyli współpracy między nauką, biznesem 
i samorządem, włącza się w duże międzyna-
rodowe klastry, poszukuje partnerów zagra-
nicznych. Konsekwentnie otwieramy się na 
świat, mamy coraz więcej studentów z zagra-
nicy. Jesteśmy też jedną z nielicznych uczelni 
w  Polsce, która ma certyfikowane laborato-
rium materiałów budowlanych. W  przemy-
śle takie laboratoria oczywiście istnieją, ale 
na uczelniach są rzadkością.

Politechnika Opolska kształci też studen-
tów na kierunku architektura i urbanisty-
ka. Jak Pani Profesor uważa, w jakim kie-
runku pójdzie dalszy rozwój architektury?
Warto wspomnieć o jednym z aspektów tego 
problemu, o  możliwościach jakie stwarzają 
coraz bardziej doskonałe materiały budow-

lane, np. beton o wielkiej wytrzymałości, po-
równywalnej ze stalą. Takie materiały stwa-
rzają architektom zupełnie nowe możliwości 
projektowania obiektów.
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Bądź realistą, 
żądaj niemożliwego
Z Wołodymyrem Pastuszenko, 
prezesem FOTON PRACA 
sp. z o.o. w Opolu rozmawia 
Ryszard Żabiński

FOTON PRACA jest największą firmą 
w  regionie jeśli chodzi o  sprowadzanie 
pracowników z  Ukrainy do Polski. Jest też 
zdobywcą Srebrnego Lauru Umiejętności 
i Kompetencji. Z drugiej strony, firma dzia-
ła dopiero od kilku lat w  Polsce. Jak Panu 
udało się w tak krótkim czasie odnieść takie 
sukcesy?
Firma FOTON PRACA powstała rzeczywi-
ście niedawno, bo w  2011 roku. Jeśli nato-
miast chodzi o  mnie, to na rynku polskim, 
jako przedsiębiorca, zacząłem działać znacz-
nie wcześniej, najpierw w branży budowlanej. 
Po pewnym czasie postanowiliśmy jednak 
wyraźnie oddzielić te branże i  stworzyć wy-
specjalizowaną firmę zajmującą się rekrutacją 
wykwalifikowanych pracowników do pracy 
w Polsce z Ukrainy i Mołdawii. 
W 2011 roku w Polsce z powodu znacznego 
odpływu siły roboczej odczuwano niedobór 
wykwalifikowanych pracowników w  wielu 
gałęziach gospodarki.W  tym czasie Polacy 
masowo wyjeżdżali do pracy za granicą, po-
nieważ tam mogli zarobić znacznie więcej, 
niż w  rodzimym kraju. Założyciele firmy 
postanowili więc stworzyć typowe agencje 
zatrudnienia obywateli Ukrainy, Mołdawii 
i Białorusi w Polsce.
Jednak w  trakcie działalności firmy, musieli-
śmy rozwiązywać nie tylko kwestie zatrudnie-
nia, ale i ochrony praw zarówno pracowników 
jaki i  pracodawców oraz   zgodności wszyst-
kich procedur z  przepisami. Należało stwo-
rzyć zupełnie nowe metody działania.  W od-
powiedzi na wyzwania dzisiejszego rynku 
pracy, firma Foton wypracowała nowe podej-
ście, mające rozwiązać wcześniej nierozwią-
zywalne problemy branży
Mamy za granicą swoje oddziały, gdzie jeste-
śmy w stanie, w krótkim czasie, znaleźć spe-
cjalistów z odpowiednim poziomem przygo-
towania i doświadczenia. Obecnie, w różnych 
przedsiębiorstwach w  Polsce pracuje prawie 
1000 zrekrutowanych przez nas, tymczaso-
wych pracowników. Pracują w  bardzo róż-
nych branżach, kobiety na przykład w  prze-
myśle cukrowniczym, jako osoby sprzątające 
w  różnych instytucjach na przykład szpita-
lach. Ostatnio zatrudniliśmy dwanaście ko-
biet w  Hotelu Mariott w  Warszawie. Męż-
czyźni, z  kolei, często pracują jako ślusarze, 
spawacze i w wielu innych branżach. 
Polscy przedsiębiorcy chętnie zatrudnia-
ją pracowników z  Ukrainy. Cenią sobie ich 
zaangażowanie do pracy i  silną motywację. 
Polska jako jedyny duży kraj w Europie pozy-

tywnie odnosi się do pracowników z Ukrainy. 
Działając w  takich korzystnych warunkach 
mogliśmy się szybko rozwijać.

Teraz zatrudnia Pan 1000 osób, a ile będzie 
ich pod koniec roku?
Chciałbym, aby było trzy razy tyle. Jak to mó-
wią, bądź realistą i żądaj niemożliwego. Z drugiej 
strony widzę, że rynek cały czas bardzo szybko 
się rozwija. Zatrudnianie przez przedsiębiorców 
pracowników tymczasowych pozwala uzyskać 
im konieczną elastyczność w działaniu. Mogą oni 
bardziej optymalnie sterować wielkością zatrud-
nienia, zależnie od sytuacji rynkowej. Mogą też 
liczyć na wymianę pracowników, którzy nie będą 
w stanie spełnić ich oczekiwań. Dzięki współpra-
cy z nami mogą liczyć na poprawę rentowności 
swojego działania. 

Czy rekrutowani przez Pana pracownicy 
nie próbują szukać zatrudnienia w różnych 
krajach Europy Zachodniej? Czy to jest dla 
Pana jakieś zagrożenie?
Filozofia działania naszej firmy opiera się na 
stabilności. Pozyskujemy pracowników, któ-
rzy przyjeżdżają tu i  chcą związać swój los 
z  Polską na dłużej. Uzyskują karty pobytu, 
po pewnym czasie mogą starać się o obywa-
telstwo polskie. A po uzyskaniu obywatelstwa 
cały świat stoi przed nimi otworem. Ogromna 
większość pozyskiwanych przez nas pracow-
ników tak właśnie rozumuje, szukają stabil-
ności, dłuższej perspektywy. Być może w kra-
jach Europy Zachodniej zarobiliby więcej, 
ale nie mieliby takich stabilnych i  zgodnych 
z prawem reguł działania jakie mają tutaj. To 
jest już inne pokolenie pracowników od tych, 
którzy przyjeżdżali do pracy w  początkach 
transformacji gospodarczej w Polsce. Są lepiej 
wykształceni, lepiej planują swoją karierę za-
wodową. Dziewięć z dziesięciu naszych klien-
tów poleca nas swoim znajomym,   szukają-
cym godnej uwagi pracy w Polsce.

Jak Pan postrzega dalszy rozwój rynku pra-
cy tymczasowej w Polsce?
Jestem pod tym względem optymistą. Samo 
pojęcie pracy tymczasowej może wskazy-
wać na to, że to zatrudnienie ma charakter 
chwilowy, niepewny. Ale w praktyce to wy-
gląda inaczej, umowy są przecież przedłu-
żane, każdemu zatrudnionemu przez nas 
pracownikowi jesteśmy też w stanie znaleźć 
inną pracę. Cały rynek również powinien 
się dobrze rozwijać, wyspecjalizowani po-
średnicy są potrzebni i  ich znaczenie nie 
powinno się zmniejszać. Nie należy też 
oczekiwać, że np. rynek niemiecki się ot-
worzy, takie rozwiązania akurat dla nas nie 
byłoby zbyt korzystne. 

Zdobył Pan Srebrny Laur Umiejętności 
i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider 
społeczno – gospodarczy”, jak Pan odbiera 
to wyróżnienie?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że 
jest to wyróżnienie dla całego naszego ze-
społu firmy FOTON. Zatrudniamy 26 osób, 
a prawie połowę załogi stanowią Polacy. Bar-
dzo dobrze się rozumiemy i wspólnie działa-
my. A pracy mamy bardzo dużo, na przykład 
jeden menedżer nadzoruje około 200 zre-
krutowanych pracowników. Współpracuje-
my z  wieloma polskimi przedsiębiorstwami, 
z kolei, na przykład, na Ukrainie mamy około 
300 partnerów, dzięki którym pozyskujemy 
pracowników. 
Jestem również bardzo zadowolony z  tego, 
że wybrałem Opole jako miejsce swojej 
działalności. Z  jednej strony jest to miasto 
wojewódzkie, a  z  drugiej nie jest to mia-
sto wielkie jeśli chodzi o  liczbę ludności. 
Znacznie łatwiej i  szybciej załatwia się tu 
sprawy w  urzędach niż w  wielkich mia-
stach. Jest mi bardzo miło, że nasza praca 
właśnie w  tym mieście została zauważona 
i wyróżniona.

Wołodymyr Pastuszenko, prezes firmy FOTON PRACA (6 od prawej w drugim rzędzie) wraz z załogą
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Co oznacza dla Państwa otrzymanie 
Lauru Umiejętności i Kompetencji?

Działamy na bardzo konkurencyj-
nym, zmiennym i dynamicznym 
rynku urządzeń elektronicznych.
ELZAB to mocna, polska marka 
i nieprzeciętna historia.
Kiedyś byliśmy eksporterem moni-
torów i ekranowych systemów kom-
puterowych do wszystkich krajów 
RWPG.
Ale ze ogromnego Zjednoczenia 
Mera, liczącego 23 firmy, istnieje 
tylko ELZAB.
Dziś jesteśmy wiodącym producen-
tem urządzeń fiskalnych i technicz-
nego wyposażenia dla handlu.
W każdej, najmniejszej nawet miej-
scowości w Polsce, znajdzie się 

sklep, w którym pracują kasy marki 
ELZAB.
Można dużo mówić o jakości, ale 
ludzie po prostu lubią pracować na 
naszych urządzeniach.
Jesteśmy ambasadorem Zabrza 
w Polsce i Polski w kilku krajach, do 
których eksportujemy urządzenia.
„Sukces to przetrwanie” – minima-
listycznie brzmiące słowa Leonarda 
Cohena dobrze oddają naszą histo-
rię.
Wkrótce będziemy świętować 50-le-
cie istnienia.
Tym bardziej cenimy sobie decy-
zję Kapitału w jubileuszowej edycji 
Laurów. 

Krzysztof Urbanowicz
Prezes Zarządu ELZAB S.A.

Wyróżnienie Platynowym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji to wiel-
ki zaszczyt dla mnie i firmy Galmet. 
To wyraz uznania dla 35 lat działal-
ności, dla starań ponad 700 osób, 
które każdego dnia pracują na rzecz 
rozwoju naszej firmy. To dzięki nim 
Galmet jest dzisiaj największym pol-

skim producentem ekologicznych 
Hybrydowych Systemów Grzew-
czych. Systemów, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, dbają-
cych o czyste powietrze. Oferowa-
nych wraz z komfortową obsługą, 
fachowym doradztwem i pomocą w 
uzyskaniu dofinansowania. 

Stanisław Galara
Prezes Zarządu 
„Galmet Sp. z o.o." Sp. K.

Ta nagroda to wysiłek wspólny ca-
łej naszej załogi w Opolu. Warto 
patrzeć na naszą firmę z perspek-
tywy pracowników: w jaki sposób 
realizują swoje zadania, jak bardzo 

są zaangażowani w swoją pracę. To 
wyróżnienie jest tym bardziej za-
szczytne, że Kapituła Laurów składa 
się z osób reprezentujących rząd, sa-
morządy oraz naszych klientów.

Janusz Pisarek,
dyrektor opolskiego oddziału 
Tauron Dystrybucja

W moim życiu najważniejsze były 
trzy miasta: rodzinny Strzegom, 
Lwów, w którym nawiązałem wiele 
znaczących przyjaźni oraz Opole. 

To miasto musi być powiększone. 
Zmiany, wprowadzane przez samo-
rząd, są trudne, ale właściwie. To po 
prostu trzeba było zrobić. 

Stanisław Nicieja,
twórca i były rektor
Uniwersytetu Opolskiego

Prestiżowe wyróżnienie jakim jest 
Złoty Laur Umiejętności i  Kompe-
tencji w kategorii Pro Publlico Bono 
przyjąłem ze wzruszeniem i z dużą 
satysfakcją.
Od wielu lat koncentrowałem się 
na działalności biznesowej, tworząc 
i rozwijając PHU "EMARO" Sp. z o.o..
Mając wypracowane bliskie relacje 
z  przedsiębiorcami i  z  samorząda-
mi, z  grupą przyjaciół, postanowi-
liśmy stworzyć coś dla dobra ogó-
łu społeczności. To wyróżnienie 
utwierdziło mnie w  przekonaniu, 
że rzetelną pracą dla społeczeństwa 
można zrobić wiele dobrego i to nie 
tylko w  dziedzinie ekonomicznej 

i gospodarczej. Ważną rolą w mojej 
działalności społecznej, poza pracą 
na rzecz SWBO nadal będzie pielęg-
nowanie pamięci o  historii i  trud-
nych losach Polaków, wywiezionych 
na Syberię, w okresie II wojny świa-
towej.
Wynika to ze świadomości, że nic 
z dziejów narodu, co miało miejsce, 
wymazać się nie da. Naród żyje za-
razem dziś, jak i w mrokach historii.
Serdecznie dziękuję Kapitule Lau-
rów zo to, że nasze dotychczaso-
we osiągnięcia zostały zauważone 
i  docenione. Takie uznanie moty-
wuje mnie do kontynuowania tych 
przedsięwzięć.

Eugeniusz Osika
"EMARO" sp. z o.o. 

To wyróżnienie dla mnie jest prze-
de wszystkim dowodem uznania 
dla oczekiwań, ambicji, potencjału 
i aktywności opolskich środowisk 
akademickich, lekarskich, politycz-
nych, społecznych. Czuję się nota-

riuszem ludzi dobrej woli. Dzięki 
nim medycyna na Uniwersytecie 
Opolskim stała się wspólna sprawą 
regionu, której pomogłam nadać or-
ganizacyjny kształt.

Prof. dr hab. 
Wiesława Piątkowska- Stepaniak
Prorektor Uniwersytetu Opolskiego
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Katowice to doskonały przykład miasta, które 
bardzo sprawnie przyciąga inwestorów. Jaka 
jest recepta na sukces?
Katowice są silną marką na mapie inwestycyj-
nej nie tylko Polski, ale też Europy. W rankingu 
fDi Magazine, dwumiesięcznika z  grupy Fi-
nancial Times, Katowice zostały 5. najlepszym 
dużym europejskim miastem pod względem 
strategii przyciągania zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich. Już dziś miasto posiada 
wiele istotnych przewag konkurencyjnych nad 
innymi destynacjami inwestycyjnymi. Prze-
de wszystkim jesteśmy stolicą dwumilionowej 
metropolii – dzięki czemu mamy dostęp do 
wysoko wykwalifikowanych zasobów ludz-
kich. W całej aglomeracji mamy aż 23 uczelnie, 
z czego 13 w samych Katowicach – łącznie stu-
diuje tu blisko 100 tys. osób. To miasto nie tylko 
atrakcyjnie usytuowane pod względem geogra-
ficznym, ale również ośrodek miejski z bardzo 
dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. 
Posiadamy najlepszą sieć drogową w  Polsce – 
przez miasto przebiega autostrada A4, która 
kilkanaście kilometrów poza naszymi grani-
cami przecina autostradę A1. Aż trzy lotniska 
międzynarodowe znajdują się w  odległości 
mniejszej niż 100 km od Katowic. Zajmujemy 
także 5. miejsce w  Polsce pod kątem ofero-
wanej pow ierzchni biurowej. Między innymi 
dzięki sprawnemu wykorzystaniu tych atutów 
zainwestowały u nas globalne marki, takie jak 
IBM, Capgemini, Unilever, PwC czy Rockwell 
Automation.

Stolica Śląska jest znana z  prestiżowych wy-
darzeń biznesowych.
Przyjazny klimat dla przedsiębiorców pozwolił 
nam rozpędzić branżę turystyki biznesowej. To 
w Katowicach odbywają się Europejski Kongres 
Gospodarczy – największa impreza biznesowa 
w  tej części Europy czy Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Chcę pod-
kreślić, że polubił nas nie tylko duży biznes, ale 
też przedsiębiorstwa sektora MŚP czy start’upy. 
W  samym 2015 roku mieliśmy blisko siedem 
tysięcy wydarzeń biznesowych i  konferencyj-
nych, na które przybyło blisko 600 tys. gości.

W  Katowicach dużo się mówi o  „przemyśle 
czasu wolnego”.
Inwestorzy pytają o jakość życia w mieście, o to, 
co ich pracownicy będą mogli robić w Katowi-
cach wieczorami, w  weekendy. Dziś mówi się 
o modzie na Katowice. W 2015 roku ukończy-
liśmy kosztem ponad miliarda złotych Strefę 

Kultury, na którą składają się Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
oraz siedziba Muzeum Śląskiego. To one wpły-
wają na atrakcyjność miasta w oczach inwesto-
rów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Po-
ważnie traktujemy wspomniany przemysł czasu 
wolnego. Nasi mieszkańcy, a  także goście z  re-
gionu i całej Polski, chętnie wybierają się na duże 
wydarzenia sportowe – takie jak np. zeszłorocz-
ne Mistrzostwa Świata Dywizji A w Hokeju na 
Lodzie czy Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej, 
które gościliśmy w Spodku. Dużą popularnością 
cieszą się katowickie festiwale, takie jak Rawa 
Blues czy OFF Festival, a katowicki NOSPR bije 
rekordy popularności. Nie każdy wie, że blisko 
połowa Katowic to tereny zielone - można u nas 
popływać kajakiem w  Dolinie Trzech Stawów, 
pojeździć rowerem po ponad 100 km tras rowe-
rowych czy biegać kilometrami leśnych ścieżek.

Rozmawiała Dorota Prynda

Biznes pokochał Katowice

Najważniejszy jest profesjonalizm

Katowice przyciągają inwestorów

Jest Pan laureatem licznych nagród i  wyróż-
nień, przyznawanych nie tylko w Polsce, ale na 
całym świecie. Które z nich uważa Pan za swoje 
największe osiągnięcia?
W  2008 roku Europejska Unia Architektów 
uznała rozbudowaną Akademię Muzyczną w Ka-
towicach za najbardziej przyjazną przestrzeń 
publiczną. Po raz pierwszy ten tytuł otrzymał 
budynek z  Polski. Oczywiście, każda nagroda 
cieszy, promuje architekturę i  jej twórców, po-
pularyzuje nowe miejsca. Zwykle jury wybiera 
swoje typy spośród nadesłanych zdjęć i opisów, 
niestety, rzadziej pod wpływem żywego kontaktu 
z  architekturą. Dlatego sądzę, że najważniejszą 
nagrodą są zadowoleni ludzie, którzy na co dzień 
korzystają z  miejsc, które wcześniej powstały 
w głowie architekta.

Projektował Pan różne obiekty, od budynku 
szkoły podstawowej w Pruszkowie, przez roz-
liczne zespoły mieszkaniowe, po nową siedzibę 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w  Katowicach. Który z  nich okazał się 
największym wyzwaniem?
NOSPR to 6 lat projektowania i budowania. Ekscytu-
jąca, ale też wyczerpująca przygoda. Byliśmy pionie-
rami. Tej skali obiekt, dedykowany muzyce akustycz-

nej, powstawał w Polsce po raz pierwszy. Konieczne 
było zaangażowanie wszystkich, którzy mogli mieć 
wpływ na rezultat. Od wybitnych fachowców: aku-
styków, inżynierów różnych specjalności, po samych 
polityków. Wiedzieliśmy, że drugiej szansy nie bę-
dzie, że trzeba wykorzystać ten moment i stworzyć 
na Śląsku wyjątkowe miejsce dla muzyki. Mało kto 
mia świadomość, jak trudne było to wyzwanie. 
Dziś, gdy zarówno muzycy i melomani pokochali to 
miejsce, nie kryję radości. Cieszy mnie popularność 
ogrodów NOSPRu. Spacerowicze w  labiryncie, ba-
wiące się dzieci przy fontannie. O to chodzi w archi-
tekturze. Żeby tętniła życiem na co dzień.

Jak ocenia Pan kondycję polskiej myśli archi-
tektonicznej? Nasi architekci są doceniani za 
granicą?
Teraz dużo się buduje, a większe pieniądze i co-
raz wyższa świadomość wpływa na jakość bu-
dynków. Wśród nich powstaje sporo dobrej, 
a  nawet wybitnej architektury. Sami architekci 
dbają o efektowne zdjęcia swoich realizacji i pub-
likacje w prestiżowych magazynach. To wpływa 
na ich popularność, promuje polską architekturę 
za granicą. Jednak coś, nad czym musimy pra-
cować, to wyższa średnia. Ona tworzy charakter 
ulic, dzielnic i  całych miast. Dotkliwy jest brak 

urbanistyki, wszechobecny chaos. Potrzebujemy 
mądrego planowania miast, a  nie tylko osob-
nych, spektakularnych budynków.

Co najbardziej interesuje Pana w  architektu-
rze? Na kim się Pan wzoruje, kogo podziwia?
Witruwiuszowska triada - funkcja, trwałość 
i  piękno - nie traci na aktualności. Dla mnie 
niezwykle ważne jest miejsce i czas budowania. 
Zwracam uwagę na kontekst otoczenia i  atmo-
sferę, którą współtworzy architektura. Mistrzami 
klimatu są dla mnie Luis Kahn i Peter Zumthor.

Niektórzy postrzegają architekturę w  kontek-
ście sztuki, inni w  kontekście techniki. Pan 
czuje się bardziej artystą, czy konstruktorem?
Nie sposób oddzielić tych dwóch dziedzin. 
W projektowaniu trzeba wykazać się wrażliwoś-
cią i  pragmatyzmem. Jak w  każdym fachu naj-
ważniejszy jest profesjonalizm.

Pełni Pan obowiązki wiceprezydenta Katowic 
od ponad roku, a już został Pan uhonorowany 
Złotym Laurem Umiejętności i  Kompetencji. 
Co zadecydowało o tak szybkim sukcesie?
Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi, Mar-
cinowi Krupie, że dał mi szansę na wykorzysta-
nie mojego dwudziestoletniego doświadczenia, 
zdobytego w samorządzie miasta. Pełniłem tam 
funkcje rzecznika prasowego Katowic oraz na-
czelnika Wydziału Promocji. Oba stanowiska 
wymagały doskonałej znajomości mechanizmów 
rządzących miastem. Jeśli zaś chodzi o czynniki, 
które skłoniły Kapitułę Laurów do przyznania mi 
nagrody, to cóż… trudno oceniać samego sie-
bie. Jestem bardzo wdzięczny i zaszczycony tym 
wyróżnieniem. Zakres obowiązków wiceprezy-
denta jest bardzo rozległy, od planowania prze-
strzennego, poprzez budownictwo, architekturę 
i ochronę zabytków miejskich, po kwestie zwią-
zane ze sportem. Do tych obowiązków dołączyło 
niedawno także realizowanie zadań z  zakresu 
oświaty. 

Jak ocenia Pan prestiż i  rozwój Laurów? Czy 
patrząc na kolejne edycje możemy być optymi-
stami w  kwestii rozwoju środowiska bizneso-
wego na Śląsku?
Zdecydowanie tak. Od wielu lat śledzę kolejne 
ceremonie i poczynania laureatów tej prestiżowej 
nagrody. To są postaci absolutnie wyjątkowe dla 

historii naszego kraju. Wystarczy wspomnieć tu 
chociażby o  Ojcu Świętym, Janie Pawle II oraz 
arcybiskupie Wiktorze Skworcu. To prawdziwe 
wzory do naśladowania i to pod wieloma wzglę-
dami. Cieszę się, że Laury nagradzają pozytywne 
zaangażowanie na rzecz miasta, drugiego czło-
wieka oraz rozwoju. 

Jak Pan ocenia minione miesiące, w  trakcie 
których pełnił Pan funkcję wiceprezydenta Ka-
towic?
Mogę z  dumą powiedzieć, że wpisuję się w  za-
łożenia, które przyjął prezydent Marcin Krupa, 
kiedy obejmował swój urząd. Zawarł on swego 
rodzaju umowę z mieszkańcami miasta, w której 
określił dziesięć najważniejszych wyzwań, zobo-
wiązując się do ich realizacji. Chodziło przede 
wszystkim o budowę basenów miejskich, wspie-
ranie inwestycji dotyczących rozwoju nowych 
technologii, program „Senior w mieście”, a  tak-
że inne zadania, do których dopisano ostatnio 
problem niskiej emisji. Te wszystkie projekty są 
przez nas konsekwentnie realizowane.

Dynamiczny rozwój Katowic w  ostatnich la-
tach jest niepodważalny, zarówno pod kątem 
gospodarczym, jak i  kulturalnym. Czego mo-
żemy spodziewać się w 2017 r.?
Dobrze zrealizowane inwestycje infrastruktural-
ne oraz organizacja wielu, niezwykle ciekawych 

wydarzeń w naszym mieście, wpłynęły na zmia-
nę wizerunku Katowic. Obecnie jest to miejsce, 
które przyciąga zarówno inwestorów, jak i  no-
wych mieszkańców. Patrząc pod kątem inwe-
stycyjnym, oprócz wspomnianych przeze mnie 
basenów, będziemy się skupiać także na rozwoju 
infrastrukturalnym. Powstaną nowe centra prze-
siadkowe, realizowane będą liczne inwestycje 
drogowe, w tym także ścieżki rowerowe. To bę-
dzie naprawdę pracowity rok. 

Rozmawiała Dorota Prynda

Z Tomaszem Koniorem, architektem, projektantem siedziby 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 
o kondycji polskiej myśli architektonicznej oraz największych 
wyzwaniach w karierze rozmawia Filip Bernat.

Rozmowa z wiceprezydentem Katowic, Waldemarem Bojarunem
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Globalne firmy, takie jak IBM, 
Capgemini, Unilever, PwC 
czy Rockwell Automation 
zainwestowały w Katowicach 
– wywiad z Marcinem Krupą, 
prezydentem Katowic.

Spotkanie wicepremiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Marcina Krupy z przedstawicielami start-upów z regionu

Europejski Kongres Gospodarczy – największa impreza biznesowa w tej części Europy.
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Rozwinąć dialog pomiędzy biznesem, 
samorządem i nauką
Rozmowa z Kazimierzem 
Karolczakiem, członkiem 
zarządu województwa śląskiego

Jak Pan ocenia miniony 2016 rok, jakie naj-
ważniejsze projekty dla regionu udało się 
w tym czasie zrealizować?
Ubiegły rok oceniam jako bardzo dobry. Udało 
się znacznie przyspieszyć realizację wielu przed-
sięwzięć, które ostatecznie będą finalizowane 
w  tym roku. Dla mieszkańców, z  pewnością, 
najbardziej spektakularne będzie zakończenie 
prac związane ze Stadionem Śląskim w  Cho-
rzowie. Powinno to na nastąpić we wrześniu.  
Za bardzo ważne uważam też ukończenie prac 
nad powstaniem stowarzyszania grupującego 
przedstawicieli środowisk: biznesowego, sa-
morządowego i naukowego. Powstaje wspólna 
platforma wymiany doświadczeń pomiędzy 
tymi środowiskami. Przedstawiciele każdego 
z nich często na własną rękę poszukiwali spo-
sobów na rozwój i nie zawsze brali pod uwagę 
to, że mogą w tym zakresie bardziej korzystać 
z  doświadczeń innych środowisk. Chcemy, 
aby najważniejsze sprawy dotyczące regionu, 
a więc jego rozwoju, reprezentacji na zewnątrz, 
za granicą, były właśnie rozwijane w  obszarze 
grupującym te trzy środowiska. Ta inicjatywa 
spotkała się z  bardzo dobrym przyjęciem ze 
strony prezydentów miast, izb gospodarczych, 
wyższych uczelni naszego regionu. 
Bardzo duży potencjał widzę w projekcie budowy 
platformy otwartych danych. Rozwiązania takie 
znane są już na świecie. Polegają one na  udostęp-
nieniu w Internecie firmom i zwykłym obywate-
lom, bardzo wielu publicznych danych związa-
nych z  działalnością różnych instytucji naszego 
regionu. My urzędnicy, często nie zdajemy sobie 
sprawy z  jakim pożytkiem mogą one być dalej 
przetwarzane i  wykorzystywane przez biznes. 
Mogą na ich podstawie powstawać bardzo inte-
resujące i przydatne mieszkańcom aplikacje. Dla 
przykładu, załóżmy, że autobusy i  tramwaje ko-
munikacji miejskiej mają zamontowane czujniki 
i na tej podstawie można określić ich aktualną lo-
kalizację. Na tej podstawie mogą powstawać apli-
kacje , dzięki którym mieszkańcy wiedzieliby na 
przykład o jakiej porze wyjść z mieszkania, żeby 
nie czekać na dany środek komunikacji. Podobnie 
jest z aplikacjami smogowymi i wieloma innymi.

W jakim kierunku region będzie się rozwijał 
w najbliższych latach?
W  Strategii Rozwoju Gospodarczego Regionu 
założyliśmy m.in. intensyfikację eksportu na-
szych rozwiązań dotyczących przemysłu wy-
dobywczego, ale również pozyskiwanie tech-
nologii i doświadczeń z tego zakresu w innych 
regionach świata. Chodzi więc o intensyfikację 
kontaktów i  wymiany z  regionami na świecie 
o  podobnej strukturze gospodarczej jak Gór-
ny Śląsk. I tu właśnie chcemy, w tym obszarze 
działania, w  większym stopniu wykorzystać 
potencjał naszych środowisk biznesowych, sa-
morządowych i naukowych. Nawiązaliśmy już 

odpowiednie kontakty z  regionami w  Indiach 
i USA. Regiony te mają bardzo bogate tradycje 
jeśli chodzi o  wydobycie minerałów, rozwoju 
technologii czystego spalania węgla, odnawial-
nych źródeł energii, gospodarkę wodą. To są 
dla nas bardzo interesujące tematy, sami nad 
nimi też bardzo intensywnie pracujemy.

Czego Pan oczekuje po tegorocznym Euro-
pejskim Kongresie Małych i Średnich Przed-
siębiorstw?   
To wielkie wydarzenie gospodarcze cieszy się 
coraz większym powodzeniem i  jest dobrze 
postrzegane przez zagranicę. Spodziewam się 
m.in. obecności przedstawicieli wielu firm z re-
gionów na świecie, o których wspomniałem już 
wcześniej, m.in. z Indii. Z drugiej strony, widzę 
w takich wydarzeniach szansę dla naszych firm 
tzw. około górniczych. Mogłyby one w  więk-
szym zakresie eksportować swoje doświadcze-
nie. W  długofalowej perspektywie 40-50 lat, 
potencjał wydobywczy Górnego Śląska będzie 
się wyczerpywał. Chodzi więc o to, aby te firmy 
mając tak wielkie doświadczenie w  tej branży, 
mogły dalej funkcjonować, może w większym 
zakresie, na rynkach zagranicznych. 

Jak nadzieje należy wiązać z  utworzeniem 
metropolii śląskiej?
Ten temat nie jest dla nas nowy. Ma on ogromne 
znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Oczy-

wiście, powstanie aglomeracji jest bardzo po-
trzebne z wielu względów. Weźmy dla przykła-
du komunikację miejską. Powstał Komunalny 
Związek Komunikacji grupujący miasta naszego 
województwa. Związek jest bardzo potrzebny, 
bo integruje rozwiązania dotyczące komunika-
cji Z drugiej jednak strony, moim, zdaniem, nie 
w pełni wykorzystuje swoje możliwości.

Dlaczego tak się dzieje?
Wiadomo, że aglomeracje oparte o jedno wiel-
kie miasto jak Warszawa, Wrocław, Kraków, 
znacznie lepiej radzą sobie z  tym problemem 
niż aglomeracja składająca się z wielu mniej-
szych miast. W tej pierwszej sytuacji znacznie 
łatwiej stworzyć budżet dla komunikacji na 
odpowiednio wysokim poziomie, który by 
zapewniał powstanie gęstej siatki połączeń, 
odpowiednią jakość taboru itd. Mniejszym 
miastom, wchodzącym w  skład związku ko-
munikacji miejskiej, znacznie trudniej jest 
wygospodarować budżety dla komunikacji na 
takim poziomie. Zasadne jest więc powsta-
nie Aglomeracji Śląskiej, gdyż o wiele łatwiej 
byłoby uzyskać dofinansowanie np. do tego 
obszaru i  stworzyć budżet dla komunikacji 
na odpowiednio wysokim poziomie. Aglo-
meracja Śląska miałaby też znacznie większe 
możliwości pozyskiwania zewnętrznych inwe-
storów, w tym zagranicznych.

Rozmawiała Dorota Prynda

Przede wszystkim 
kształcenie zawodowe
Inwestycje, reforma oświaty, dotacje unijne – na te i wiele innych 
tematów rozmawiamy z Małgorzatą Tudaj, starostą powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

W  Rankingu Związku Powiatów Polskich 
za rok 2016, powiat kędzierzyńsko-koziel-
ski został sklasyfikowany na 12 miejscu 
spośród 300 badanych samorządów. Dzięki 
jakim działaniom udało się zająć tak wyso-
ką lokatę w rankingu?
Mimo, że jest to ogólna ocena wszystkich 
działań, i  taką nam wystawili eksperci, to 
każdy wie, że chodzi o  konkretne efekty 
w kilku płaszczyznach i  sposób w  jaki uda-
ło się do nich doprowadzić. Drogi, oświata 
i służba zdrowia, a także opieka społeczna – 
to właściwie filary tego, czym się zajmujemy, 
a tu potrzeba determinacji i nierzadko odwa-
gi w działaniu, by osiągnąć cele. Gospodaru-
jemy pieniędzmi w taki sposób, aby maksy-
malnie odczuwali to mieszkańcy jeżdżąc po 
drogach, czy kiedy przyjdzie im skorzystać 
z opieki medycznej w naszym szpitalu. Sku-
tecznie walczymy o ucznia i zapewniamy im 
najlepszą edukację. To widać, nic tak nie cie-
szy jak ocena z zewnątrz, z innej perspekty-
wy, trzeci rok z rzędu jest ona dla nas bardzo 
korzystna, co mobilizuje nas do pracy, i  to 
bardzo.

Jakie inwestycje przeprowadzone w powie-
cie w 2016 roku uważa Pani za największe 
osiągnięcie? Jakie inwestycje drogowe uda-
ło się przeprowadzić? 
Za ponad 3 mln zł wyremontowaliśmy ul. 
Mostową prowadzącą do największych firm 
w powiecie, powstała tam też nowa ścieżka ro-
werowa. To nie był taki zwykły remont, tylko 
gruntowna modernizacja na lata poprzedzona 
szeregiem rozmów w  sprawie sfinansowania 
inwestycji, tu musieliśmy się wykazać współ-
pracą z  kilkoma partnerami zewnętrznymi 
i przekonać ich do tego, by współfinansowali 
zadanie. To jedna z  największych inwestycji 
drogowych powiatu, którą podzielono na dwa 
etapy. Powstała nie tylko zupełnie nowa droga, 
ale i ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż 
Zakładów Azotowych Kędzierzyn, co znaczą-
co wpłynie na poprawę dojazdu do najwięk-
szego w  regionie pracodawcy. Dla naszych 
mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają tą 
drogą do pracy i nie tylko, to bardzo ważna in-
westycja. Jest wygodniej, a przede wszystkim 
bezpieczniej. W oświacie zdobyliśmy kolejne 
3 mln zł na jeden z  największych projektów 
edukacyjnych w  województwie, chcemy by 
nasi uczniowie zdobywali wiedzę w najnow-
szych pracowniach. Pieniądze otrzymały te 
powiaty na Opolszczyźnie, które miały dobry 
pomysł na projekt. Dzięki staraniom zarządu 

powiatu powstają u  nas najnowocześniejsze 
pracownie mechatroniczne, napędów elek-
trycznych, chemiczne, gastronomiczno-kel-
nerskie oraz nawigacji i  eksploatacji siłowni 
okrętowych. W  projekt zaangażowano trzy 
placówki nadzorowane przez kędzierzyńskie 
starostwo: Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących na os. Azotów, Zespół Szkół 
nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktyczne-
go i  Ustawicznego, które z  ramienia powia-
tu realizuje całe zadanie. W  tym przypadku 
roboty odbywają się na kozielskiej przystani 
„Szkwał”, gdzie nie tylko kompleksowo prze-
budowywane są pomieszczenia, ale wkrótce 
na tamtejszym nabrzeżu  pojawią się też dwie 
nowe łodzie do nauki zawodu dla uczniów 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Rok 2016 
to w  końcu śmiałe inwestycje w  szpitalu, na 
oddziale urologii mamy teraz najnowszą apa-
raturę do kruszenia kamieni nerkowych, pa-
cjenci szybciej wychodzą do domu, zmniejsza 
się przez to kolejka.

Dla wielu powiatów istnienie szpitala jest 
zbyt dużym obciążeniem finansowym. Jak 
to wygląda w  powiecie kędzierzyńsko-ko-
zielskim? Czy szpital jest obciążeniem, czy 
też raczej powodem do dumy dla powiatu? 
Nasz szpital, mimo, że przecież jest tylko jed-
nostką o  randze powiatowej, zakupił nowy 
sprzęt za setki tysięcy zł, i  to z  własnego 
budżetu. W  ostatnich latach przeszedł sku-
teczną reorganizację, jest zarządzany w spo-
sób nowoczesny. Jednostka w końcu zaczęła 
korzystać z  nowoczesnych mechanizmów 
finansowania, a  także samej organizacji 
pracy. Nowe urządzenia do leczenia wzbo-
gaciły kilka naszych oddziałów, to były naj-
poważniejsze od lat zakupy. Nasze wspólne 
działania bezpośrednio odczuwają pacjenci 
i teraz także widać to na zewnątrz, zauważyli 
to zewnętrzni eksperci stawiając nas w gro-
nie najlepszych, będziemy kontynuować 
politykę zdrowotną w tym zakresie. A teraz 
przygotowujemy dużą inwestycję polegającą 
na rozbudowie bloku operacyjnego, gdzie 
powstanie m.in. sala wybudzeń, przeniesie-
my też oddział intensywnej terapii, który nie 
mieści się w obecnej lokalizacji. Wymuszają 
to nie tylko obecnie obowiązujące przepisy, 
ale też konieczność zapewnienia lepszych 
warunków leczenia pacjentów i  pracy per-
sonelu. Inwestycje rozpoczną się w tym roku 
i  pochłoną łącznie nawet około 25 mln zł. 
Większość funduszy pochodzić ma z  ze-
wnętrznego finansowania. 

Jak Pani ocenia wprowadzaną w  życie re-
formę oświaty? Czy powiat jest do niej od-
powiednio przygotowany? 
Z naszego punktu widzenia reforma nam od-
powiada. Jako starostwo powiatowe będziemy 
mieli ucznia dłużej w naszych szkołach i my-
ślę, że dzięki temu absolwenci wyjdą dobrze 
przygotowani do zawodu. Przede wszystkim 
chodzi nam o  uruchomienie kształcenia za-
wodowego. Nie wszyscy muszą ukończyć 
studia. Niektórzy oczekują dobrego przygoto-
wania do pracy zawodowej, którą chcą rozpo-
cząć zaraz po zakończeniu szkoły. 

Na co będą przeznaczane w  powiecie, 
w największym stopniu środki unijne w ra-
mach nowej perspektywy finansowej 2014-
2020? 
Ten budżet najbardziej odczują zmotoryzo-
wani, bo największe pieniądze powędrują na 
remonty dróg w powiecie. Mowa tu chociaż-
by o wielomilionowej przebudowie drogi do 
Zalesia Śląskiego.  Prawdopodobnie zadanie 
będzie realizowane etapami. Remont nie bę-
dzie łatwy, głównie za sprawą dwóch obiek-
tów mostowych znajdujących się w  ciągu 
drogi. Sporym wyzwaniem będzie przeciąg-
nięcie ścieżki rowerowej przez Kanał Gli-
wicki, będziemy musieli wyprowadzić ją na 
zewnątrz. Mowa o 6 km nowej nawierzchni 
przebiegającej przez dwa mosty. To spore za-
danie łączące właściwie dwa powiaty, dlatego 
realizowane wspólnie w ramach subregionu. 

Rozmawiał Radosław Nosek
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Mysłowice – rozwój przede wszystkim
Półmetek kadencji to doskonała okazja, by podsumować to, co do tej pory udało się zrobić i 
zweryfikować plany na najbliższy czas. Trzeba spojrzeć wstecz i zastanowić się, czy idziemy w dobrym 
kierunku. Ja nie mam wątpliwości, że działania, które podejmujemy zapewniają stały rozwój miasta – 
podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

Finanse miasta – stabilizacja
Najważniejszym zadaniem było wypracowa-
nie stabilnego budżetu miasta, przy którym 
nie brakuje środków na opłacanie bieżących 
wydatków, jak i  środków na miejskie inwesty-
cje. - Kilka lat temu wyzwaniem było zapewnie-
nie środków na podstawowe zadania, takie jak 
utrzymanie komunikacji miejskiej czy oświetle-
nia ulicznego. Jeszcze dwa lata temu na miejskie 
inwestycje przeznaczaliśmy tylko 17 mln zł. Dzi-
siaj prężnie się rozwijamy i  inwestujemy, czego 
dowodem jest zwiększenie wspomnianej kwoty 
do 39 mln zł. Stabilizacja budżetu i uwolnienie 
środków na rozwój miasta były priorytetem, 
który z powodzeniem udało się zrealizować, ale 
kropka nie została jeszcze postawiona – mówi 
prezydent Edward Lasok. 

Inwestycje drogowe
Od kilku lat mocno inwestujemy w  remonty 
dróg. Miasto pod tym względem bardzo się  
zmieniło. Jednak największym wyzwaniem 
drogowym dla Mysłowic jest budowa wschod-
nich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. 
Inwestycja ta, o którą, poza Mysłowicami, sta-
rają się także Jaworzno oraz Sosnowiec, pozwo-
li mieszkańcom naszej aglomeracji szybciej się 
przemieszczać, nie korkując przejazdu przez 
centrum Mysłowic. Na budowę średnicówki 
miasta starają się pozyskać unijne dofinanso-
wanie, którego środki rozdysponowuje marsza-
łek województwa. Po kolejnych zmianach zasad 
otrzymania takowego dofinansowania, budowa 
DTŚ ma szanse na realizację, ma się to jednak 
odbywać w podziale na dwa etapy. - To nie jest 
droga potrzebna jedynie naszym mieszkańcom. 
DTŚ Wschód to przecież regionalna potrzeba, 
ma być dla całego regionu. Dlatego powinna być 
jednym z priorytetów i powinna być to inwesty-
cja opatrzona numerem jeden do realizacji – 
mówi prezydent Mysłowic Edward Lasok.  

Zdrowie
We wrześniu zakończony został generalny re-
mont oddziału wewnętrznego w  Szpitalu nr 
2 oraz termomodernizacja całego obiektu. 
Wymienione zostały wszystkie okna, a  także 

ocieplony został budynek od wewnątrz. Sale na 
internie są teraz dwu- lub trzyosobowe z włas-
nymi łazienkami. Inwestycja o wartości blisko 
10 mln zł wyraźnie podniosła komfort osób, 
które przebywają na terenie placówki. W  My-
słowicach kontynuowana jest także profilaktyka 
zdrowotna: bezpłatne szczepienia dla osób po-
wyżej 65. roku życia przeciwko grypie oraz dla 
dziewczynek przeciwko wirusowi HPV. W tym 
roku również 12 tys. mysłowiczan miało możli-
wość bezpłatnie sprawdzić, czy nie jest nosicie-
lem wirusa HCV. - Zawsze byłem orędownikiem 
takich inwestycji, które służą wszystkim. Szpital 
nie jest jedynie dla określonej grupy mieszkań-
ców, ale pomocy medycznej w  tym miejscu za-
wsze może potrzebować każdy z naszych miesz-
kańców – mówi Edward Lasok. 

Mysłowicki Budżet Obywatelski
Z  początkiem drugiej kadencji podjęto decy-
zję o  wprowadzeniu w  Mysłowicach budżetu 
obywatelskiego. Jest to nowe narzędzie, które 
umożliwia mysłowiczanom podejmowanie 
decyzji odnośnie tego, co w  mieście będzie 
realizowane. Pula środków w  pierwszej edycji 
wyniosła milion złotych. Jak się okazało, My-
słowicki Budżet Obywatelski spotkał się z dużą 
przychylnością i  zainteresowaniem mieszkań-
ców – już w pierwszym głosowaniu frekwencja 
wyniosła 19,5%. - Potrzebna jest kontynuacja 
inwestycji drogowych, ale ważne są też te zwią-
zane z  rekreacją. Świetnie pokazał to Mysłowi-
cki Budżet Obywatelski, którego zwycięzcą zo-
stał projekt dotyczący Trójkąta Trzech Cesarzy 
i  Promenady. Wiele głosów otrzymały też inne 
projekty związane z  rekreacją. To pokazuje, że 
takie inwestycje są dla mieszkańców ważne. Dla 
samorządowców jest to sygnał, że musimy reali-
zować i tego typu zadania – mówi Lasok. 

E-usługi
By mysłowiczanie nie musieli bez potrzeby 
tułać się po korytarzach mysłowickiego magi-
stratu, w  Mysłowicach duży nacisk położono 
na rozwój e-administracji. Za ilość spraw, jakie 
można załatwić elektronicznie, Mysłowice zo-
stały wyróżnione przez Najwyższą Izbę Kon-

troli. Mysłowice są jednym z miast, które ofe-
rują najwięcej usług w województwie śląskim, 
jakie mieszkaniec może załatwić elektronicznie 
poprzez platformę SEKAP. - Na rozwój w  tym 
obszarze pozyskaliśmy również ponad 5 mln zł 
i  niebawem rozpoczynamy prace nad tym pro-
jektem. Dzięki niemu mieszkańcy zyskają dostęp 
do platformy elektronicznej, w której znajdą in-
formacje o najważniejszych sprawach i płatnoś-
ciach. W  urzędzie miasta uruchomiliśmy rów-
nież elektroniczną rejestrację wizyt, dzięki czemu 
w  przypadku spraw związanych z  rejestracją 
pojazdów, nie ma potrzeby, by stać w kolejkach 
– mówi Edward Lasok. Ponadto z końcem ubie-
głego roku uruchomiliśmy punkt Urzędu Mia-
sta w  nowo otwartym centrum handlowym. 
W naszym małym oddziale, który czynny jest 
od pn. - sob. w godz. 10.00 – 18.00,  załatwić 
można wszelkie sprawy związane z pojazdami 
oraz dowodem osobistym.

Dla bezpieczeństwa 
- Przygotowujemy się do wdrożenia komplekso-
wego systemu monitoringu, który docelowo obej-
mie montaż 100 kamer na terenie całego miasta. 
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku poja-
wi się pierwsze 28 punktów monitoringu – mówi 
Lasok. 
Ważne dla bezpieczeństwa, szczególnie pie-
szych i  kierowców, będzie jaśniejsze oświetle-
nie mysłowickich ulic i chodników. Mysłowice 
otrzymają 1,3 mln zł unijnego dofinansowania 
na budowę nowoczesnego oświetlenia uliczne-
go w  technologii LED. Całkowity koszt inwe-
stycji, obejmującej wymianę ponad 700 opraw 
słupów oświetleniowych, wyniesie 1,6 mln 
złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana do 
końca 2017 roku.

Robimy wszystko, aby miasto 
było przyjazne dla mieszkańców
Rozmowa z Arkadiuszem 
Chęcińskim, prezydentem 
Sosnowca.

Jak przebiega proces rewitalizacji Sosnowca? 
Jaka jest skala tego przedsięwzięcia, co jesz-
cze ma być zrealizowane? 
W  pierwszej kolejności podjęliśmy działania 
zmierzające do rewitalizacji Kazimierza Gór-
niczego. Wbrew wcześniejszym obietnicom, 
środki zewnętrzne do nas nie trafiły, więc 
wszystkie działania finansujemy z budżetu mia-
sta. Chodzi m.in. o przebudowę najważniejszej 
arterii w tej części Sosnowca, czyli ulicy Armii 
Krajowej, wraz z przebudową sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej, a także dróg sąsiednich, ale 
nie tylko. W grudniu otworzyliśmy piękny i do-
stosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku, 
także tych niepełnosprawnych, ogród jorda-
nowski, a wkrótce rozpocznie się rewitalizacja 
muszli koncertowej. Koniecznie trzeba zwrócić 
uwagę na rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń ws. przejęcia części terenów i obiektów 
po kopalni Kazimierz-Juliusz oraz ich zagospo-
darowania. Warto pamiętać też o  zakrojonej 
na szeroką skalę termomodernizacji osiedla 
Juliusz, która już się zakończyła oraz o decyzji 
w sprawie utworzenia tam żłobka.
 
Czy w centrum miasta powstanie Rynek?
Już na wiosnę ruszy przebudowa jednej z naj-
ważniejszych w  mieście dróg, a  więc 3 Maja, 
a także głównego deptaku – ulicy Modrzejow-
skiej oraz sąsiedniej, Warszawskiej. Szykujemy 
się do przeniesienia pomnika Jana Kiepury 
przed dworzec PKP, a  w  związku z  tym chce-
my plac, na którym dzisiaj jest płatny parking, 
otworzyć mieszkańcom. W  niedalekiej przy-
szłości zajmiemy się także ulicą Szklarnianą 
oraz sąsiednimi. Szukamy również pomysłu na 
ożywienie Placu Stulecia, tzw. Patelni – funkcja 
tego miejsca kompletnie się wyczerpała i  tutaj 
również konieczne są zmiany. Nie robimy tego 
jednak sami. W  mieście działają dwa zespoły, 
z którymi konsultujemy wszystkie ruchy: jest to 
zespół ds. rewitalizacji centrum oraz Kazimie-
rza i Juliusza.

Jakie są priorytety jeśli chodzi o wykorzysta-
nie środków unijnych z  Perspektywy 2014-
2020? Jakie znaczenie będą miały dla Sos-
nowca zintegrowane inwestycje terytorialne?
Główny nacisk kładziemy na inwestycje in-
frastrukturalne oraz unowocześnienie komu-
nikacji publicznej. Chodzi przede wszystkim 
o przejścia podziemne, kładki naziemne, ścież-
ki rowerowe i wypożyczalnie rowerów, a także 
termomodernizacje szkół i przedszkoli (w tym 
zwiększamy ilość miejsc w  przedszkolach, 
a także otwieramy nowe żłobki) oraz dostoso-
wanie przejść i kładek do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zakupiliśmy również nowoczes-
ne autobusy, dzięki którym zadbamy nie tylko 
o  komfort pasażerów, ale także o  środowisko. 
Reasumując: robimy wszystko, co sprawia, że 

miasto będzie bardziej przyjazne mieszkańcom. 
Liczymy, że zmiany spowodują, że część z nich 
zrezygnuje z  poruszania się własnymi samo-
chodami. Oczywiście, przy tej okazji nie spo-
sób nie wspomnieć o tzw. projektach miękkich, 
które również wdrażamy w  Sosnowcu. Są to 
głównie projekty aktywizujące, a dotyczą szcze-
gólnie Kazimierza Górniczego, gdzie przecież 
zamknięto ostatnią kopalnię w Zagłębiu.

Co jeszcze trzeba zrobić, aby zwiększyć atrak-
cyjność Sosnowca w oczach inwestorów i jesz-
cze bardziej pobudzić przedsiębiorczość?
Cały czas działamy na tym polu. Już teraz Sos-
nowiec może pochwalić się choćby indywi-
dualnym opiekunem inwestora, który udziela 
doradztwa w  trakcie procesu inwestycyjnego. 
Potencjalny inwestor ma bezpośredni kontakt 
z  pracownikiem Referatu Rozwoju i  Obsługi 
Inwestora Wydziału Rozwoju i Promocji Mia-
sta. To duże ułatwienie przy formalnościach 
związanych z  inwestycją. Na tym nie koniec, 
bowiem obniżyliśmy opłaty od środków trans-
portu, wprowadziliśmy zwolnienie z  podatku 
od nieruchomości, a także liczne udogodnienia 
dla mniejszych przedsiębiorców. Startujemy 
z  pilotażowym programem Lokal na Biznes, 
skierowanym do osób, które po zakończonej 
edukacji uruchamiają własną działalność bizne-
sową. Chcemy im ułatwić start. Jesteśmy także 
w trakcie przygotowania kolejnych terenów in-
westycyjnych, szczególnie chodzi mi o  obszar 
wzdłuż ulicy Watta. Współdziałamy również 
z  SRK, bo ten podmiot zarządza terenami po 
byłych kopalniach, a zależy nam bardzo, aby po 
konsultacjach z nami zostały przeznaczone pod 
inwestycje. Jednocześnie cały czas pracujemy 
nad zmianą wizerunku miasta, który przez lata 

podupadł. Już teraz jest o wiele lepszy, ale za-
pewniam, że jeszcze nie raz zaskoczymy.

W jaki sposób można jeszcze zwiększyć jakość 
życia mieszkańców Sosnowca? Jakie są najważ-
niejsze przedsięwzięcia w tym obszarze?
Przede wszystkim, szukamy nowych inwesto-
rów, aby sosnowiczanom zapewnić miejsca pra-
cy. Już wkrótce w  mieście pojawi się ogromna 
firma, która zatrudni dużą liczbę osób. Bardzo 
istotna jest dla nas walka z niską emisją. Sporo 
już zrobiliśmy na tym polu, ale chcemy jeszcze 
m.in. zwiększyć dofinansowanie do wymiany 
pieców, aby jak najszybciej zniwelować ten prob-
lem. Uruchomiliśmy też tzw. pakiet mieszkańca, 
w ramach którego wystartował np. program naj-
mu mieszkań dla najzdolniejszych absolwentów 
uczelni, którzy zdecydowali się związać przy-
szłość z  naszym miastem. Nowi mieszkańcy 
otrzymują specjalną kartę, dzięki której mają 
zniżki w  jednostkach kultury i  sportu, a  rodzi-
ce pierwszoklasistów mogą uzyskać 500 złotych 
wyprawki dla swoich pociech. Prężnie działa 
również program mieszkań do remontu. Waż-
nym dla nas elementem jest także wprowadze-
nie programu in vitro. Działamy też na polu 
inwestycyjnym. Rozwijamy infrastrukturę rekre-
acyjno-kulturalną (chodzi m.in. o nowe ogrody 
jordanowskie, rewitalizacje parków, amfiteatru 
w Kazimierzu i Miejskiego Domu Kultury Kazi-
mierz, czy choćby budowę Zagłębiowskiego Par-
ku Sportowego i basenu przy Bohaterów Monte 
Cassino), a także drogową. Zdaję sobie sprawę, 
że drogi i  chodniki w  mieście nie są w  najlep-
szym stanie i  już teraz sporo z nich udało nam 
się zmienić, a wkrótce dojdą kolejne, w tym duże 
inwestycje, które zmienią układ drogowy miasta.

Rozmawiała Dorota Prynda
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Przedsiębiorstwo
Usługowo Produkcyjne  

"POM" Sp. z o.o. 
47-300 Krapkowice 

ul. Prudnicka 30
Telefony: 

+48 77 466 16 04
+48 77 466 33 77
+48 77 407 95 90
+48 77 407 95 91
+48 608 634 715

Faks: +48 77 466 16 03 

biuro@pomkrapkowice.pl

Zbudujemy każdy obiekt,
a ze stali zrobimy wszystko

Naturalny, zdrowy produkt, 
czyli przepis na sukces
Z Wilhelmem Bekerem, 
prezesem zarządu Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej 
w Oleśnie rozmawia Ryszard 
Żabiński

Jak to możliwe, że mała, zatrudniająca około 
czterdziestu pracowników Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w  Oleśnie potrafi być 
obecna na wielu rynkach Unii Europejskiej 
w  Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holan-
dii, czy Rumuni?
O  naszym powodzeniu zadecydowało bar-
dzo wiele czynników. Rzeczywiście, zatrud-
niamy około czterdziestu osób, ale mamy stu 
bardzo dobrych dostawców mleka, którzy są 
współwłaścicielami spółdzielni. Mamy też 
bardzo bogate tradycje w produkcji wyrobów 
mleczarskich. Zakład Mleczarski w  Oleśnie 
istnieje na rynku od 1907 roku, jako Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w  Oleśnie został 
zarejestrowany w  1945 roku. W  1957 roku 
spółdzielnia wróciła w ręce rolników. Kluczo-
wy dla rozwoju spółdzielni był okres poprze-
dzający wejście Polski do Unii Europejskiej. 
Postawiliśmy wtedy na rozwój, inwestycje. 
Postanowiliśmy wzmocnić naszych dostaw-
ców. Skorzystaliśmy z  funduszy przedakce-
syjnych, załatwiliśmy naszym dostawcom ni-
skooprocentowane kredyty na wyposażenie 
gospodarstw. Te inwestycje bardzo się opła-
ciły. Dzięki nim stworzyliśmy silną bazę do-
stawców, która miała możliwości wytwarzania 
produktów o najwyższej jakości.
W  latach 2002-2004 Zakład przeszedł grun-
towną modernizację, dzięki czemu w kwietniu 
2004 roku został zatwierdzony system Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Żywności Przedsię-
biorstwa HACCP, a  1 maja 2004 roku Zakład 
otrzymał zezwolenie na prowadzenie sprzedaży 
na rynkach Unii Europejskiej. 

Czym wyróżniają się produkty mleczarskie 
z Olesna?
Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Oleśnie cały czas czuwa nad wysoką jakoś-
cią produkowanych artykułów nabiałowych. 
Wdrożyliśmy system ISO 22000, który jest 
gwarancją dla klientów, że kupują towar pro-
dukowany według najwyższych standardów 
jakości i bezpieczeństwa. Artykuły nabiałowe 
produkowane są na bazie naturalnych skład-
ników, bez dodatku konserwantów i substan-
cji uszlachetniających.  Atutem firmy są nie-
zmienione  metody tradycyjne, odznaczające 
się wysoką jakością zdrowotną.  Artykuły 
nabiałowe produkowane są na bazie natural-
nych składników, bez dodatku konserwantów 
i  substancji uszlachetniających. Stosujemy 
tradycyjne procedury procesów technolo-
gicznych, stosowanych przez uprzednich za-
rządzających spółdzielnią. Innymi słowy, 
produkujemy według receptur, które stoso-
wały nasze babcie.

Takie wyroby muszą być jednak trochę droż-
sze, od tych które zawierają konserwanty 
i inne tego typu dodatki?
Nasze wyroby rzeczywiście są trochę droż-
sze, ale sytuacja rynkowa nie zmusza mnie do 
tego, abym musiał obniżać jakość produktu 
i  zmniejszać cenę. Wręcz przeciwnie, mam 
stałe grono zadowolonych klientów, którzy 
doceniają wysoką jakość naszych wyrobów. 
W  Polsce działamy na ternie województwa 
opolskiego i  częściowo śląskiego. Towar do-
starczamy do około 300 niewielkich sklepów 
detalicznych. 

Jednak konkurencja wielkich sieci handlo-
wych jest bardzo agresywna…
Stworzyłem sobie swój własny rynek. Swego 
czasu, w  jednej z  wielkich sieci kostka ma-
sła kosztowała 2,5 zł, a nasze masło było po 5 
złotych. Wcale nie odczułem zmniejszonego 
zainteresowania naszym produktem, nie było 
żadnej presji ze strony odbiorców na obniżenie 
ceny. Po prostu, konsument jest świadomy tego 
co kupuje. Jeżeli szuka najzdrowszego, natural-
nego produktu, to wie, że musi za niego więcej 
zapłacić.

Jaki jest sztandarowy produkt spółdzielni?
Nasze wyroby to: mleko spożywcze, śmietana, 
śmietanka, kefir, twarogi, masło, maślanka. 
Wszystkie produkowane artykuły nabiałowe 
spełniają wymogi i  oczekiwania klientów co 
potwierdzają liczne nagrody i  certyfikaty. 
Najważniejszym produktem jest Masło extra 
z  Olesna. Jest to produkt wysokotłuszczowy 
otrzymywany w  wyniku zmaślenia wydzie-
lanej z  mleka spasteryzowanej i  ukwaszonej 
śmietanki. Z  powodu naturalnego ukwa-
szenia śmietany, masło ekstra zawiera mak-
symalnie 0,6 proc. laktozy. Dlatego właśnie 
Masło ekstra jest znacznie zdrowsze nie tylko 

dla osób z nietolerancją laktozy, ale także dla 
osób starszych i chorych. Masło extra zostało 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.   

W jaki sposób udało się spółdzielni zaistnieć 
na rynkach zagranicznych?
Udział produkcji eksportowej w  całości pro-
dukcji wynosi obecnie około 40 procent. To 
ważny obszar naszej działalności. W  najwięk-
szych ilościach sprzedajemy mleko na rynek 
niemiecki. Przewożone jest ono w  cysternach 
i dostarczane bezpośrednio odbiorcy. Na sprze-
daży eksportowej uzyskujemy znacznie wyższą 
rentowność niż na krajowej. Jest to też ważne 
dla naszych dostawców, że potrafią wyproduko-
wać produkt, który cieszy się uznaniem zagra-
nicznego odbiorcy. 
Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie jest małym 
zakładem, położonym w centrum Olesna. Pro-
dukty firmy, jak i  sama spółdzielnia uzyskały 
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W bu-
dynku spółdzielni można zobaczyć mnóstwo 
oprawionych podziękowań od wszystkich chy-
ba działających na tym terenie instytucji i  or-
ganizacji. Jakie więc znaczenie ma spółdzielnia 
dla lokalnej społeczności?
Oczywiście, nie jesteśmy największym praco-
dawcą w powiecie. Jesteśmy jednak powszech-
nie znaną marką, wszyscy korzystają z naszych 
produktów. Staramy się zawsze być obecni, ak-
tywnie uczestniczyć w  wydarzeniach naszego 
powiatu. W miarę możliwości wspieramy wiele 
inicjatyw. Jestem lokalnym patriotą i wychodzę 
z założenia, że trzeba się dzielić swoimi osiąg-
nięciami z lokalną społecznością. Można na to 
też spojrzeć z innej strony, przecież mieszkań-
cy Olesna, powiatu są naszymi klientami i my 
w  ten sposób dziękujemy im za to, że kupują 
nasze wyroby.

Zawsze byłem zwolennikiem decentralizacji
Z Edwardem Maniurą, burmistrzem Lublińca o pracy 
samorządowca na początku transformacji gospodarczej i obecnie 
rozmawia Ryszard Żabiński

Podczas Jubileuszowej XXV Gali Laurów 
Umiejętności i  Kompetencji, którą zaplano-
wano na 5 stycznia 2017 roku, w siedzibie NO-
SPR w  Katowicach, otrzyma Pan Złoty Laur 
Umiejętności i  Kompetencji. Czym jest dla 
Pana, jako samorządowca, to wyróżnienie?
Laur jest dla mnie uznaniem wyrażonym 
dla działań na rzecz mieszkańców Lublińca 
w  ostatnich dziesięciu latach. Wspólna praca 
wielu ludzi zaowocowała zainwestowaniem 
w infrastrukturę Lublińca około 100 milionów 
euro.

Jest Pan burmistrzem już od wielu kadencji. 
Czy mógłby Pan porównać pracę włodarza 

miasta w  okresie  początków transformacji 
w  Polsce z  obecnym okresem, czy teraz ła-
twiej jest funkcjonować, czy zmniejszyła się 
biurokracja, czy samorządowiec ma teraz 
większą swobodę działania?
Po raz pierwszy pełniłem funkcję burmistrza 
jako burmistrz Woźnik w  latach 1990-1998. 
W tym okresie dało się odczuć wielki entuzjazm 
dla zmian. Były wprawdzie duże ograniczenia 
finansowe, ale liczył się pomysł. Niewiele było 
ograniczeń prawnych w działalności samorzą-
dowej, a  obecnie jest ona mocno ograniczona 
biurokratycznie. Regulacje dotykają wszystkich 
dziedzin życia, co w dużej mierze utrudnia pra-
ce i poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Co Pan uważa za swoje największe osiągnie-
cie jeśli chodzi o  zarządzanie Lublińcem? 
Utworzenie strefy ekonomicznej, ogranicze-
nie bezrobocia, czy może osiągnięcia w  in-
nych obszarach? 
Największym osiągnięciem jest zapewne prawie 
całkowite zagospodarowanie SSE – sześć firm na 
terenie ponad 25 hektarów. Ale na uwagę zasługu-
je również zmiana wizerunku miasta i jego funk-
cjonalność, co podkreślają z dumą lubliniczanie.

W jakim kierunku powinien pójść rozwój samo-
rządności w  Polsce w  najbliższych latach. Czy 
tendencja do nadmiernej centralizacji ze strony 
władz państwowych jest dobrym rozwiązaniem?
Zawsze byłem zwolennikiem decentralizacji. 
Niestety kierunek jest dokładnie odwrotny. 
Myślę, że w Lublińcu mieszkają ludzie, którzy 
wiedzą, że o ich sprawach powinien decydować 
lokalny samorząd, a nie władza w Warszawie.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie
Olesno, ul. Dworcowa 20.
Dział Handlowy: 34 358 28 48  |  34 358 20 02
Centrala: 34 358 24 37
osm@osm-olesno.pl

osm-olesno.pl

Spróbuj naszych
tradycyjnych,
naturalnych produktów

Płatności online

ZGO S.A. w Bielsku-Białej powstał w latach 
2008 - 2012 w ramach projektu pn. „Budowa 
kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielska-Białej i  gmin powiatu biel-
skiego”. Dzięki środkom unijnym pochodzą-
cym z Funduszu Spójności oraz dofinansowa-
niu z WFOŚiGW w Katowicach wprowadzono 
szereg efektywnych rozwiązań technicznych 
oraz technologicznych służących komplekso-
wemu zagospodarowaniu odpadów wytworzo-
nych przez 270 tys. mieszkańców miasta Biel-
ska-Białej oraz części gmin powiatu bielskiego. 
Dzięki przeprowadzonym licznym inwesty-
cjom, w obrębie zmechanizowanej sortowni, 
hermetycznej kompostowni oraz nowoczesnej 

podczyszczalni, zakład należy do najnowocześ-
niejszych w kraju. Celem tych inwestycji jest 
maksymalizacja odzysku surowców wtórnych 
z dostarczanych do zakładu odpadów, a tym 
samym minimalizacja strumienia odpadów po-
procesowych kierowanych na składowisko. 
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-

-Białej jest zautomatyzowanym zakładem 
zajmującym się  odzyskiem i sortowaniem 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbie-
ranych selektywnie. ZGO prowadzi działalność 
dbając o dobro klienta i stan środowiska natu-
ralnego, dochowując najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udana Inwestycja 
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
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Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata

Od ponad 26 lat w Krapkowicach działa przedsiębiorstwo Multiserwis 
Sp. z o.o., które bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji 
przemysłowych. Rozszerzając zakres działalności o prace rusztowa-
niowe, rozbudowę nowoczesnego warsztatu do produkcji konstrukcji 
i płaszczy ochronnych, Spółka stała się poszukiwanym partnerem dla 
kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym 
i petrochemicznym.

Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 3100 pracowników na budo-
wach w całej Europie z przychodami w 2015 roku na poziomie 575 mln 
PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji 
termicznych i rusztowań przemysłowych.

Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów  
BILFINGER SE, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwo-
liła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technolo-
gie oraz pozyskanie nowych partnerów.

Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bez-
pieczna i terminowa realizacja zadań przy zachowaniu wysokiej jakości 
usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, 
co potwierdzają pozyskane referencje. Poprzez realizację wielu projek-
tów obejmujących m.in. budowy i modernizacje dużych obiektów prze-
mysłowych jak: elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne, a także 
inne gałęzie przemysłu oraz stosując przy tym najnowocześniejsze syste-
my izolacji przyczyniamy się do zwiększenia ochrony przed ocieplaniem 
się naszego globu, a tym samym dbamy o ochronę środowiska.

Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS Plettac oraz odkupieniu 
wydzielonej części przedsiębiorstwa w zakresie izolacji przemysło-
wych i fasad (dawniej BIS Izomar) zbudowała bardzo silną i unikatową 
organizację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od 
inżynieringu, poprzez dostawy, zarządzanie projektem, realizację i ser-
wis w pełnej palecie świadczonych usług.

Preferowany 
Partner 
na każde 
Zadanie

Multiserwis Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
Tel.: +48 77 40 09 100-101
Fax: +48 77 40 09 106
sekretariat.multiserwis@bilfinger.com
www.multiserwis.com.pl

Model biznesowy oparty na czterech filarach zapewnia  
naszym klientom pełną obsługę inwestycji w zakresie:

• izolacji przemysłowych, akustyki i fasad 
• produkcji komponentów do izolacji przemysłowych
• usług rusztowaniowych
• usług montażowych w budownictwie

Biuro techniczno-handlowe
ul. Postępu 21a, 02-676 Warszawa

jerzy.ozdoba@bilfinger.com
Tel.: +48 603 794 200

Oddziały firmy
RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE

ul. Jana Pawła II 23
63-500 Ostrzeszów

tel. +48 62 59 59 100
fax +48 62 59 59 209


