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Początek roku to czas nagradzania wybitnych osobowości, zasłużonych instytucji, organizacji Śląska i Opolszczyzny. „Śląskie wawrzyny”
wręczano w Opolu i Katowicach. W Opolu, po raz drugi w historii Opolskiej Izby Gospodarczej, przyznano Diamentowy Laur Umiejętności
i Kompetencji. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie. W przeszłości
otrzymywali je m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II (1996 rok), Jan Nowak
Jeziorański (2000 rok), Zbigniew Brzeziński (2001 rok), czy Vaclav Havel
(2004 rok). W tym roku Diamentowym Laurem, po raz pierwszy w historii, uhonorowano przedsiębiorcę - Karola Cebulę, wybitną postać,
niezwykłą osobowość, wielki autorytet przedsiębiorców, znanego ze swej
działalności charytatywnej. W Katowicach Diamentowy Laur również
przypadł przedsiębiorcy – Kazimierzowi Pazganowi, ikonie polskiego
biznesu, twórcy Grupy Konspol.
W Katowicach i Opolu to wybitni przedsiębiorcy znaleźli się w centrum uwagi. Dano w ten sposób do zrozumienia, że właśnie w tej grupie,
mamy coraz więcej przedstawicieli światowego formatu. Dobrze byłby
jednak gdyby w ślad za najbardziej prestiżowymi nagrodami poszło
jeszcze większe, państwowe wsparcie. A z tym nie zawsze jest najlepiej.
Kreowanie narodowych championów jeszcze nie jest naszą narodową
specjalnością.
Czołówka polskiego biznesu jednak i bez tego radzi sobie doskonale.
Okazuje się, że pozostali też mają powody do zadowolenia. W 2017 roku
osiągnęliśmy najwyższy od 6 lat wzrost gospodarczy – PKB zwiększył
się aż o 4,6 procenta! Wynik cieszy tym bardziej, że w 2016 mieliśmy
załamanie koniunktury, PKB urósł tylko o 2,9 proc. Zdecydowała o tym
niechęć do inwestowania m.in. ze strony przedsiębiorców, ale i samorządów. Obawiano się niestabilnego prawa gospodarczego. Jednak już
w IV kwartale ub. r. nakłady na inwestycje wzrosły o ponad 5 proc. Po
konsumpcji, odpalono więc drugi silnik wzrostu jakim są inwestycje.
Nie popadajmy jednak w euforię. Eurostat opublikował dane o nakładach na badania i rozwój krajów Unii Europejskiej, za 2016 rok (dane
za 2017 rok nie są jeszcze dostępne). Niemcy zainwestowały w badania
i rozwój ponad 92 miliardy euro, czyli ponad jedną trzecią nakładów
wszystkich państw UE. Na drugim miejscu znalazła się Francja (48,6
mld euro za 2015 r.), na trzecim Włochy – 21,6 mld euro. Polska trafiła
do drugiej „dziesiątki” z nakładami na poziomie 4,1 mld euro. Jeśli pod
uwagę weźmiemy wartości względne, czyli procent PKB przeznaczony
na badania i rozwój to okaże się, że pod tym względem zajmujemy zaledwie 20 miejsce w Europie. A przecież to inwestycje w badania i rozwój
przesądzą o innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Czy rok 2018 będzie rokiem przedsiębiorcy? Takie są zapowiedzi rządu
o wyraźnym stawianiu na gospodarkę. W ślad za tym idą działania,
a najważniejszym z nich jest wprowadzanie Konstytucji dla Biznesu,
która zawiera 14 podstawowych zasad prawnych odnoszących się
do przedsiębiorców, z których najważniejsze to: wolność działalności
gospodarczej, pewność prawa, proporcjonalność, domniemanie niewinności, czy milcząca zgoda. Złośliwi twierdzą, że jest to najsmutniejsze
rozwiązanie prawne jakie znają. Trzeba bowiem aż ustawowej regulacji,
aby wymusić na urzędniku traktowanie przedsiębiorcy nie jak potencjalnego oszusta (domniemanie niewinności).
Ważne są słowa Edyty Przybyłek , właścicielki Kancelarii Prawnej
IURISCO. Tegoroczna zdobywczyni Złotego Lauru Umiejętności
i Kompetencji w kategorii „Kobieta przedsiębiorcza” powiedziała, że nagroda, którą otrzymała powinna się nazywać Laurem Poszerzania Umiejętności i Kompetencji. Ona tak to traktuje – wyróżnienie jest motywacją
do jeszcze większego wysiłku i do rozwoju.
Niech więc przedsiębiorcy (i samorządowcy) jeszcze więcej inwestują, ale
też i w nich warto jeszcze więcej zainwestować.
Zapraszam Państwa do lektury Kapitału Śląskiego!
Ryszard Żabiński
Redaktor Naczelny

dodatek informacyjno reklamowy
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Partner
na każde
Zadanie

Z Ernestem Jelito – Prezesem Zarządu,
Górażdze Cement S.A., rozmawia Marcin Prynda
Został Pan wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Czym
jest dla Pana ta nagroda? Jakie Pana
osiągnięcia zostały szczególnie docenione
przez Kapitułę?
Przede wszystkim bardzo dziękuję kapitule za
to wyróżnienie, które jest formą docenienia
i zauważenia funkcjonowania całej Grupy
Górażdże. Staramy się łączyć efektywność
ekonomiczną z zasadami odpowiedzialności
społecznej i właśnie to zauważyła Kapituła.
Z jednej strony, jesteśmy stąd i z tym regionem szczególnie związani. Z drugiej strony,
jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu
HeidelbergCement, co pozwala nam wdrażać
najnowocześniejsze technologie i metody
zarządzania, rozwijać naszych pracowników a także wymieniać się najcenniejszymi
doświadczeniami z ekspertami z całego świata.
Zmieniamy się, dopasowujemy do realiów
współczesnego świata, ale związki z regionem
i odpowiedzialność społeczna to wartości, przy
których będziemy trwać.
Z branżą cementową jest Pan związany
od 1982 roku, od 2015 roku jest Pan
Prezesem Zarządu Górażdże Cement
S.A. Jak Pan ocenia kondycję przemysłu
cementowego w Polsce, jego poziom
nowoczesności, konkurencyjność na
rynkach zagranicznych?
Przemysł cementowy w Polsce należy do
najnowocześniejszych na świecie zarówno pod
względem wyposażenia technicznego, jakości
produktów, czy efektywności ekonomicznej.
Z pewnością, dużym sukcesem branży jest
stopień zastąpienia węgla paliwami alternatywnymi (wg danych SPC ponad 60%). To w znacznym stopniu pomogło w zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w Polsce. Aktualnie
branża cementowa zużywa ponad 1,4 mln ton
paliw alternatywnych. Branża przeszła ogromną transformację w ciągu ostatnich kilkunastu
lat i dziś trudno wyobrazić sobie zakłady działające w oparciu o nowocześniejsze technologie.
Ale najwyższe standardy nie kończą się na
procesie produkcji. Branża przykłada również
ogromne znaczenie do standardów w zakresie
compliance, transparentności w rekrutacji
i zatrudnieniu, czy zasad zrównoważonego
rozwoju.
Czy rok 2018 będzie dobry dla branży?
Czy tempo i skala inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, rozwój rynku budowlanego są wystarczające do pomyślnego
funkcjonowania producentów cementu?
Wiele wskazuje na to, że po dobrym roku
2017, możemy spodziewać się, w 2018 roku,
kontynuacji trendu wzrostowego. Większość
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prognoz wskazuje na wzrost na poziomie 4-5%,
co będzie dobrym wynikiem. Ten stopień
zaawansowania przemysłu cementowego w Polsce, o którym wspominałem wcześniej, pozwoli
na spokojne zaspokojenie tych potrzeb, choć
nie będzie z pewnością brakowało wyzwań. Te
wyzwania nie dotyczą jednak wyłącznie naszej
branży. Z ograniczeniami logistycznymi, wzrostem kosztów surowców, czy kosztów pracy,
a w konsekwencji usług zewnętrznych, musi się
zmierzyć większość sektorów.

iZoLaCJe
PrZeMySŁowe

Jakie jest zagrożenie ze strony produ-

centów cementu zza naszej wschodniej
granicy, producentów z Azji, którzy nie
muszą przestrzegać rygorystycznych
norm środowiskowych przy produkcji,
a tym samym, mogą mieć znaczną przewagę kosztową?
Główne zagrożenie to import ze wschodu po
tym jak producenci w Polsce będą musieli
kupować CO2, a to wpłynie na wzrost kosztów
produkcji cementu. Nie ma dziś technologii
alternatywnej, która by w takiej skali pozwoliła
znacząco obniżyć emisję CO2 (trzeba pamiętać,
że 63% emisji CO2 powstającej podczas produkcji klinkieru, to emisja procesowa, będąca
wynikiem rozkładu węglanu wapnia).
Jak już wspominałem , przemysł cementowy
w Polsce działa w oparciu o tzw. standardy BAT
(Best Available Technology – najlepsza dostępna technologia), zatem nie istnieją na świecie
technologie, które mogą wytwarzać nasze produkty w sposób bardziej przyjazny środowisku
i efektywny energetycznie. Ciągle udoskonalamy procesy produkcyjne, ale niewiele tu
da się już zrobić. Z drugiej strony, za granicą
wschodnią, nie obowiązują tak rygorystyczne,
a zatem kosztowne regulacje. W efekcie mało,
że realny jest transfer produkcji za wschodnią
granicę, co będzie się wiązało z redukcją miejsc
pracy, a także wpływów do budżetu, to wytwarzana będzie większa ilość CO2, które przecież
nie pozostanie bez wpływu na środowisko
także krajów UE.
Co mogłoby zwiększyć konsumpcję cementu w Polsce? Czy nie powinniśmy np.
na większą skalę budować dróg betonowych zamiast asfaltowych?
Z pewnością, jest to jeden z kierunków. Choćby dlatego, że oznaczałoby to mniej problemów z korkami podczas remontu autostrad.
W Polsce mamy już około 600 km betonowych
dróg ekspresowych i autostrad oraz około 600
km betonowych dróg lokalnych. Obecnie,
w technologii betonu cementowego realizowanych jest ponad 100 km autostrad, a dzięki Programowi Budowy Dróg Krajowych i Autostrad,
do 2020 r., ma powstać kolejne 810 km. Wg

analiz przeprowadzonych przez Politechnikę
Wrocławską, na zlecenie SPC, nawierzchnie
z betonu cementowego są trwalsze i zapewniają
lepsze parametry bezpieczeństwa ruchu (jasna
jezdnia, brak kolein, dobra przyczepność), a na
etapie budowy są tańsze o 30% od nawierzchni
asfaltowych. Dodatkowo, licząc koszty budowy,
remontów i utrzymania przez 30 lat, 1 km drogi
ekspresowej dwujezdniowej z nawierzchnią
betonową są niższe o ponad 50%. Nie jest to
rozwiązanie wyłącznie dla dróg szybkiego
ruchu. Cieszę się, że coraz więcej samorządowców, którzy chcą myśleć po gospodarsku, wykorzystują nawierzchnie betonowe na drogach
gminnych, czy powiatowych. Przemawia do
nich rachunek ekonomiczny i bezpieczeństwo
podróżujących.
Oczywiście, jest miejsce w Polsce dla obu
technologii i nie sądzę, by betonowa, w najbliższej perspektywie, wyparła bitumiczną, jednak
zdrowa konkurencja przyniesie korzyści użytkownikom dróg, co przecież jest najważniejsze.
Kolejnym kierunkiem, który z pewnością jest
wart rozważenia, jest wykorzystywanie na
większą skalę elementów prefabrykowanych
w budownictwie mieszkaniowym. Mamy
w Polsce wciąż skojarzenia z tzw. wielką płytą,
a dziś jest to nieporównywalna technologia,
która cieszy się sporym zainteresowaniem
m.in. w krajach skandynawskich. Za wyborem
tej technologii dla budownictwa mieszkaniowego przemawiają głównie szybkość montażu
(budynek do zamieszkania powstaje w ciągu
8-9 miesięcy), dokładność wykonania i trwałość. Te technologa może być również jednym
z rozwiązań w czasach niedoboru pracowników
i rosnących kosztów pracy.
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rUSZtowania
PrZeMySŁowe

USŁUGi
Montażowe

Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata
Od ponad 27 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 rusztowaniowe,
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 3500 pracowników na budowach
w całej Europie z przychodami w 2017 roku na poziomie 708 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, pozwoliła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technologie
oraz pozyskanie nowych partnerów.
Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bezpieczna 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 projektów obejmujących m.in. budowy i modernizacje dużych obiektów przemysłowych
jak: elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne, a także inne gałęzie
przemysłu oraz stosując przy tym najnowocześniejsze systemy 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 przemysłowych
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 serwis w pełnej
palecie świadczonych usług.
Model biznesowy oparty na czterech filarach zapewnia
naszym klientom pełną obsługę inwestycji w zakresie:

ProdUkCJa
i HandeL

Cztery filary
dają stabilny
fundament

Kapitał ŚLĄSKI

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

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

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
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Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane!
ścią narodowego bogactwa. Za przyjęcie
tego daru serca, „Śląskiego Wawrzynu”,
w imieniu Członków Kapituły, Członków
Izby i środowisk gospodarczych z całej
Polski pragnę serdecznie Ci podziękować
naszym śląskim „Szczęść Boże” – zakończył laudację na część laureata Prezes
RIG w Katowicach, Tadeusz Donocik.

Kryształowe charaktery

Początek drugiego ćwierćwiecza Laurów Umiejętności i Kompetencji na długo zapisze
się w pamięci uczestników Gali, która odbyła się w sobotę 20 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Po raz pierwszy w historii tych niezwykłych podziękowań
najwyższy, Diamentowy Laur, został złożony na ręce postaci będącej ikoną polskiego
biznesu: Kazimierza Pazgana, twórcy Grupy Konspol.
„Śląskie wawrzyny” odebrali również
m.in. Dorota Simonides, Wojciech
Szczurek, Stanisław Szwed i Artur Rojek.
Łącznie uhonorowanych zostało 88 osób
i instytucji.
- Spotykamy się raz w roku z ludźmi,
których niezwykłość polega na tym, że
osiągają sukcesy, nie tolerują porażek,
z porażkami sobie radzą i tymi sukcesami potrafią się dzielić z potrzebującymi.
Na tej sali spotykają się ludzie spełnieni,
którzy nie zamierzali rościć sobie pretensji
o to, że coś im się należy, tylko często od
młodego wieku brali sprawy w swoje ręce
i, najczęściej z bożą pomocą i zaciśniętymi
ustami, parli do przodu – mówił otwiera-
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jąc wydarzenie Tadeusz Donocik – Prezes
RIG w Katowicach i Przewodniczący
Laurowej Kapituły, którą tworzą przedstawiciele izb gospodarczych z Katowic,
Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika
i Opola, śląscy i opolscy samorządowcy
oraz reprezentanci świata kultury, nauki
i mediów.
Honorowym Gospodarzem uroczystości
było Miasto Zabrze. Jak podkreślała jego
Prezydent, Małgorzata Mańka-Szulik
„(...) To ogromne święto, święto ludzi,
którzy kochają tę ziemię, ludzi, którzy
dla niej pracują. Za chwilę na tej scenie
zobaczymy ludzi wyjątkowych, którzy
dla Śląska, dla metropolii pracują od lat

wielu. Pokazują nam jak zdobywać Laury
i dzielą się z nami kompetencją.

Diament, jakiego jeszcze nie było

Najważniejszym, Diamentowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji za 2017 rok
uhonorowany został Kazimierz Pazgan – twórca Grupy Konspol, któremu
Kapituła postanowiła podziękować
m.in. za niezłomną postawę i najwyższe
standardy etyczne, nieoceniony wkład
w rozwój przedsiębiorczości i samorządu
gospodarczego oraz hojność w stosunku
do potrzebujących.
- Jesteś Wielką Osobowością i ważną czę-
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Kryształowymi Laurami Umiejętności
i Kompetencji za 2017 Kapituła uhonorowała m.in. postacie, dzięki którym
trwa i rozwija się samorząd gospodarczy:
Tadeusza Wnuka – Prezesa Śląskiej Izby
Budownictwa, prof. Jana Klimka – Prezesa
Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach oraz Wiktora Pawlika, pełniącego funkcję Prezesa Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Kryształowy Laur jako ostatni odebrał
Jacek Janiszewski – Organizator Forum
Gospodarczego w Toruniu.
Prezydent Miasta Gdynia – Wojciech
Szczurek oraz folklorystka i polityk – prof.
Dorota Simonides to ludzie formatu na
tyle niezwykłego, by w oczach członków
Kapituły zasłużyć na Kryształowy Laur
z Diamentem.
Prezydent Szczurek w podkreślił znaczenie współpracy ponadregionalnej: - To,
co zbudowało wielki sukces Gdyni, to magistrala łącząca ją ze Śląskiem. Niech będzie
ona symbolem i zachętą, abyśmy pomosty
i drogi budowali po to, żeby rozwijać Śląsk,
Pomorze i całą Polskę.

Platynowi Laureaci

Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji odebrali m.in. Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Stanisław Szwed, Ambasador
Republiki Chorwacji Andrea Bekić, światowej klasy architekt Robert Konieczny
oraz Zbigniew Cierniak, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny.

Złote Laury

Wśród laureatów Złotych Laurów znaleźli
się m.in. Artur Rojek – uznany muzyk
i Dyrektor OFF Festival oraz Jan P. Matuszyński – reżyser znany m.in. ze spektakularnego debiutu filmowego „Ostatnia
Rodzina”.
Nie zabrakło również śląskich przedsiębiorstw. W kategorii „Kobieta Przedsiębiorcza” Laur odebrała Edyta Przybyłek, właścicielka kancelarii prawnej

Kapitał ŚLĄSKI

Kazimierz Pazgan odbiera Diamentowy Laur
IURISCO, wyróżniona za zdolności
menadżerskie i organizacyjne oraz
wrażliwość społeczną przekładającą
się w działalność charytatywną. Złoty
Laur w kategorii „Instytucja Finansowa”
trafił natomiast na ręce firmy AUREUS, dostrzeżonej dzięki kompleksowej
ofercie, budowaniu długotrwałych relacji
z klientami oraz wsparciu oferowanemu
start-upom. Firma EkaMedica doceniona
została jako „Polskie Przedsiębiorstwo”,
tworzące zdrowe i bezpieczne produkty oraz promujące zdrowy styl życia.
W gronie laureatów znalazł się również
Ryszard Szczuka, Prezes Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza
Praca”, uhonorowany za zarządzanie
uwzględniające dbałość o rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz
bezpieczeństwo mieszkańców.

Nauka, kultura i media
na piedestale

Nagrodą Specjalną „Orzeł Piastów Śląskich” otrzymało Polskie Radio Kato-

wice, na mapie Śląska i Polski istniejące
od 90-ciu lat. Uniwersytetowi Śląskiemu
w 50-tą rocznicę powstania Kapituła
przyznała Kryształowy Laur z Diamentem. Platynowe Laury trafiły m.in. do
TVP Katowice z okazji 60-lecia działalności (kategoria „Pro Publico Bono”),
zaś w kategorii „Nauka i Innowacyjność”
oklaskiwani byli przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
obchodzącego 80-lecie istnienia. Z kolei
Filharmonia Śląska oraz Dyrektor Mirosław Jacek Błaszczyk, a także Akademia
Sztuk Pięknych w Katowicach, świętująca
70 lat funkcjonowania, chwalić mogą się
Platynowym Laurem w kategorii „Kultura i Media”.
Organizatorem XXVI Gali Laurów
Umiejętności i Kompetencji była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
gospodarzem honorowym - miasto
Zabrze, współorganizatorem - Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, a złotymi partnerami: Czechowice-Dziedzice, Kontakt Simon, Opolska Izba
Gospodarcza.
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Pełna opieka kardiologa dla każdego
Paweł Buszman, Prezes i jeden ze współzałożycieli AHP,
został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie Nauki i Innowacji przyznanym przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W 2015 roku
został uznany za Przedsiębiorcę Roku 2015 przez Ernst and
Young. Jego misją jest zapewnienie pełnej opieki kardiologicznej w Polsce i zmniejszenie śmiertelności z powodu
chorób układu krążenia.
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wysoko
wykwalifikowanej kadrze, w tym interwencyjnym kardiologom, kardiochirurgom,
chirurgom naczyniowym i biotechnologom, przeprowadzamy liczne badania
translacyjne, mające na celu wprowadzenie
nowych technologii, które ratują życie i życie pacjentów z chorobami układu krążenia
w codziennej praktyce klinicznej. Rozwiązania opracowane przez nasze Centrum
Badań i Rozwoju mają znaczący wpływ
na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce - nie tylko poprawiają bezpieczeństwo
i komfort pacjentów, ale także poprawiają
dostępność nowoczesnych technologii
i znacząco obniżają ich ceny. Jestem bardzo
dumny z naszego zespołu i jego wyników.
Zwłaszcza, gdy wyniki te są publikowane
przez czołowe czasopisma medyczne na
świecie - mówi prof. Paweł Buszman.
Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)
American Heart of Poland (AHP) powstało
z inicjatywy Profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy
i studentów oraz instytucji propagujących
i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie. CBR jest częścią Grupy
AHP, która tworzy w Polsce system nowoczesnych ośrodków inwazyjnej kardiologii,
kardiochirurgii i chirurgii sercowo-naczyniowej. Grupa AHP jest największą siecią
leczenia układu krążenia w Europie.
Środki na rozwój dotychczasowej działalności naukowej prowadzonej w AHP oraz

Prof. Paweł Buszman, Doc. Krzysztof Milewski,
Doc. Piotr Buszman, Mgr Magdalena Michalak
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na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013, współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W CBR od 2004 roku prowadzone są
liczne badania oceniające biokompatybilność, bezpieczeństwo oraz skuteczność
innowacyjnych terapii oraz technologii
medycznych, które po tym etapie mogą
zwykle zostać wprowadzone do etapu prób
klinicznych. W tym celu stosowane są
najnowsze urządzenia medyczne, techniki obrazowania, procedury oraz metody
laboratoryjne i histologiczne. Najważniejszą jednak wartością jest multidyscyplinarna kadra złożona z lekarzy rozmaitych
specjalizacji, weterynarzy, biotechnologów
i farmaceutów, pracująca pod nadzorem
naukowców, którzy swoje doświadczenie
zdobyli na długich stażach zagranicznych
w renomowanych ośrodkach badawczych.
Nasi specjaliści pracują nad: innowacyjnymi stentami wieńcowymi uwalniającymi
leki antyproliferacyjne, stentami szyjnymi
czy balonami wewnątrznaczyniowymi
pokrywanymi lekami.
CBR opracowuje i wdraża do praktyki nowe
metody profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne. Obecnie uruchomiony został projekt pod nazwą: RESTORE:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
telemedycznych w innowacyjnym programie
optymalnej rehabilitacji kardiologicznej
u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu „profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” STRATEGMED II.
Budżet całkowity wynosi 15,99 mln PLN
(w tym dofinansowanie 13,50 mln PLN)
Celem projektu jest wprowadzenie i ocena
systemu telerehabilitacji kardiologicznej
w połączeniu z optymalnym leczeniem
choroby wieńcowej. W pierwszym etapie
zaprojektowano i utworzono system
telerehabilitacji. Obecnie tworzone jest
centrum koordynacji oraz wykonane będą
testy techniczne celem oceny jego integracji
z systemem telerehabilitacji. W trzecim

Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – Prezes
i współzałożyciel American Heart of Poland (AHP)
etapie projektu cały system poddany będzie
ocenie klinicznej na grupie pacjentów
z chorobą wieńcową poddanych kompletnej rewaskularyzacji. Ostatnim zadaniem
będzie rozpoczęcie procedur mających na
celu przygotowanie całego systemu rehabilitacji do wdrożenia.
Aktualnie w ramach CBR realizowane są
również inne projekty współfinansowane
w ramach dotacji z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum
Nauki:

Wspieramy polskich przedsiębiorców
Czym zajmuje się KPK ds. Instrumentów
Finansowych Programów UE?
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów
Finansowych Programów UE (KPK IF) jest krajowym
centrum kompetencyjnym ds. preferencyjnego
finansowania dla przedsiębiorców, instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE,
wdrażanych głównie przez unijne instytucje: EBI
i EFI. Aktywność ośrodka obejmuje: budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników
finansowych programów UE oraz wsparcie polskich
beneficjentów końcowych (głównie MŚP) w dostępie
do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK
IF obsługuje programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe m.in. COSME,
Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa oraz Life,
uczestniczy także w promocji „Planu Inwestycyjnego
dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych
dla MŚP. KPK IF prowadzi bezpłatnie działalność
informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie
całego kraju.

“- Naszą podstawową misją jest zwiększenie wykorzystania programów ramowych UE przez polskich beneficjentów, przede wszystkim dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W tym celu działamy
najpierw na rzecz zwiększenia kanału dostępowego
do tych środków, tj. maksymalnej liczby polskich
pośredników finansowych w programach UE, którzy
następnie zaś zapewniają szeroką ofertę preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców. W ciągu ostatnich 10 lat wsparliśmy w ten sposób prawie 30 tysięcy

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych
Programów ramowych UE.
Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
w Związku Banków Polskich.
Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej.
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE oraz
dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk
Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek
Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach
monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie
krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady
Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor

polskich przedsiębiorców” – powiedział Arkadiusz
Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii
Europejskiej.
Główne korzyści dla przedsiębiorców?
Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy
mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach:
taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach
dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii
kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest
m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsię-

biorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące
inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również
działalności, na którą ze względu na podwyższony
poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Obejmie również
sektor kreatywny, w tym producentów filmów,
multimediów, gier komputerowych itp. Produkty
finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu
pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie
dla ich beneficjentów.
Więcej o instrumentach finansowych na: www.
InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
ul. Zbigniewa Herberta 8 (dawniej: Kruczkowskiego), 00-380 Warszawa
tel.: 22 696 64 97, fax: 22 696 64 95
e-mail: programy@zbp.pl | www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Projekt InFlow: Opracowanie i wdrożenie
pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki
aortalnej implantowanej przezskórnie.
Budżet całkowity projektu wynosi 14,6
mln PLN (w tym dofinansowanie 11,5 mln
PLN)
Projekt Apollo : Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego
rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości.
Budżet całkowity wynosi 14,31 mln PLN
(w tym dofinansowanie 11,43 mln PLN)
Projekt BSM Stent: Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych,
biodegradowalnych, polimerowych stentów
naczyniowych uwalniających leki. Budżet
całkowity wynosi 4,75 mln PLN (w tym
dofinansowanie 3,94 mln PLN)
Projekt Phoenix : Mezenchymalne komórki
zrębu oraz wzbogacony nimi skafold
jako alternatywna forma terapii chorych
z niewydolnością serca. Budżet całkowity
wynosi 15,47 mln PLN (w tym dofinansowanie 14,2 mln PLN)
Projekt realizowany z programu OPUS
pt: Innowacyjna doosierdziowa terapia
kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą
komórek macierzystych i cytokin uwalnianych z biodegradowalnych mikrosfer.
Budżet całkowity wynosi 1,34 mln PLN
dofinansowany w 100 % z Narodowego
Centrum Nauki

w w w. k l i n i k i s e r c a . p l

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)
American Heart of Poland (AHP) jest
otwarte na współpracę w zakresie badań
klinicznych z innymi podmiotami.

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

02 2018

wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor
KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich
Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE
w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki
oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.

30 PLACÓWEK MEDYCZNYCH W CAŁEJ POLSCE
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE METODY
UZNANI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
SPECJALIŚCI W KARDIOLOGII
I CHIRURGII NACZYNIOWEJ

801 502 302
Kapitał ŚLĄSKI

TELEMONITORING SERCA
HYBRYDOWA KARDIOCHIRURGIA
HYBRYDOWA CHIRURGIA NACZYNIOWA
CHIRURGIA MINIMALNIE INWAZYJNA
PRZEZSKÓRNA INTERWENCJA WIEŃCOWA
PRZEZSKÓRNE WSZCZEPIENIE ZASTAWKI AORTALNEJ
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Politechnika Śląska, czyli jak nauka wspiera rozwój regionu
Z JMR prof.dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem, Rektorem
Politechniki Śląskiej, rozmawia Marcin Prynda
Szanowny Panie Rektorze, Politechnika Śląska
to uczelnia z wielkimi tradycjami . Obecna od
wielu lat na mapie edukacyjnej Polski musi stale
odpowiadać na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości .Na czym Politechnika Śląska buduje
swój potencjał? Jakie są mocne strony jednej
z najlepszych uczelni technicznych w Polsce?
Politechnika Śląska została założona w 1945 roku w regionie silnie uprzemysłowionym jako naukowe wsparcie
dla przemysłu i gospodarki. Przez lata region przekształcał się z regionu przemysłu ciężkiego i górniczego w obszar o dominującym wpływie zaawansowanych technologii, w tym przemysłu samochodowego oraz IT. Naszą
mocną stroną jest z pewnością bliskość przemysłu oraz
dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Potwierdzeń tych realizacji i wzajemnego zrozumienia
potrzeb jest m.in [1]. utworzenie studiów dualnych
z firmami skupionymi w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, a także liczne programy edukacyjne
i badawcze w branżami IT, czy też energetyką.
Jaki znaczenie zatem dla rozwoju uczelni ma
współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym?
Misją uczelni jest kształcenie specjalistów dla nowoczesnej i intensywnie rozwijającej się gospodarki oraz
rozwijanie i wdrażanie technologii do środowiska
gospodarczego. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić bez
dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to
szansa na rozwój dla uczelni. Stwarzamy wiele mechanizmów wspomagających transfer technologii. W naszej
strukturze funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu
Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Spółka Celowa. Politechnika Śląska jest udziałowcem
Technoparku Gliwice i organizatorem wielu inicjatyw
promujących rozwój przedsiębiorczości jak np. „Mój
pomysł na biznes”. Nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania w blisko 160 studenckich kołach naukowych.
Politechnika Śląska mocno stawia na naukowy
rozwój młodych ludzi .W konkursie PRODOK
2017 na najbardziej prodoktorancką uczelnię,
gliwicka Alma Mater zajęła II miejsce w kraju.
W jaki sposób uczelnia pozyskuje tak zdolnych
studentów?
Uczelnia podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do
młodzieży, w myśl zasady , że pasję do nauki trzeba

rozbudzać i to od najmłodszych lat.Poczynając od
działalności Centrum Popularyzacji Nauki , organizatora cyklicznych spotkań z naukowcami w ramach
Politechniki Juniora i Seniora, poprzez konkurs
o „złoty indeks” w zakresie matematyki, fizyki, chemii
i informatyki, kończąc na licznych spotkaniach
informacyjnych. W tym roku po raz pierwszy Politechnika Śląska rozpocznie nabór do własnych liceów
akademickich w Gliwicach i Rybniku. Proponujemy
kandydatom kształcenie na uniwersyteckim poziomie
z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Politechniki
Śląskiej. Baza i doświadczenie kadry dydaktycznej
uczelni są na najwyższym poziomie, o czym świadczy
4 pozycja w rankingach uczelni kształcących na
kierunkach inżynierskich.
Panie Rektorze,studentów Politechnice Śląskiej
nie brakuje. Uczelnia to renomowana marka.
Dlaczego zatem wychodzi Pan z założenia, że
o dobrego studenta warto zadbać już w w szkole
podstawowej?
Oczywistym jest, że bez zdolnych kandydatów uczelnia
nie będzie mogła się dobrze rozwijać. Dlatego też musimy
zadbać o popularyzację nauki i pracę z młodzieżą
począwszy od najmłodszych lat. Stąd też aktywności skierowane także do dzieci i młodzieży w postaci Politechniki
Juniora, czy tez festiwale nauki oraz imprezy pokazujące
potencjał nauki i technologii. Kreatywność jest podstawową cechą, która umożliwi przyszłym kadrom inżynierskim wykształconym na Politechnice Śląskiej sprawnie
i aktywnie pracować na rzecz rozwoju technologicznego
i cywilizacyjnego. Ta kreatywność i ciekawość świata jest
w nas od najmłodszych lat. Musimy tylko zadbać, aby jej
nie stłumić sztywnymi programami kształcenia.
Uczelnia stanowi naturalne zaplecze logistyczne
i kadrowe województwa śląskiego. Województwa , w którego sercu utworzono pierwszą w kraju metropolię. Jakie wyzwania to stawia?
Trudno sobie obecnie wyobrazić intensywny rozwój
regionu bez zaplecza w postaci sprawnie działającego
systemu szkolnictwa wyższego. W regionie aglomeracji
działa blisko 40 jednostek szkolnictwa wyższego. To
nie tylko sprawa kształcenia wysoko kwalifikowanych
kadr, ale także rozwój prorozwojowego myślenia
i transfer technologii to całego otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnie jednak nie będą w stanie sprawnie funkcjonować bez współpracy z samorządem oraz

Prof. dr hab. Andrzej
Kowalczyk JM Rektor
Uniwersytetu Śląskiego
Uhonorowanie Uniwersytetu
Śląskiego Kryształowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji
z Diamentem przypadło w roku
jubileuszu 50-lecia naszej Uczelni.
Uniwersytet Śląski dzisiaj to nowoczesna infrastruktura, na którą
składają się kampusy w czterech miastach naszego regionu: w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie i w Cieszynie. Większość to obiekty
nowe, a część z nich gruntownie zmodernizowane, to także nowoczesne
laboratoria badawcze, to znakomici badacze, a wielu z nich prowadzi
badania we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Potencjał Uniwersytetu to przede wszystkim studenci i doktoranci – 25 000,
pracownicy naukowi i administracyjni – 3200 osób, To także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Maturzystów
i ponad wszystko ok. 250 tysięcy absolwentów uczelni.
Wielokrotnie w przeszłości moi znamienici poprzednicy – Rektorzy
Uniwersytetu Śląskiego – podkreślali, że każdy Uniwersytet, niezależnie od swojego „wieku” i historii - stoi na straży podstawowych
wartości. Że Jest instytucją, której społeczność szanuje i pielęgnuje
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otoczeniem gospodarczym. Mamy ogromną szansę na
rozwój ponad 2 milionowej metropolii, która powinna
stać się dominującym obszarem gospodarczym i bardzo dobrym miejscem do życia dla mieszkańców. Nie
możemy zaprzepaścić tej szansy.
I na koniec pytanie bardziej ogólnej natury.
Ostatnio wiele mówi się o reindustrializacji. Właściwie na naszych oczach pada mit gospodarki
opartej wyłącznie na usługach. Obecnie wysokorozwinięte państwa znowu zaczynają doceniać
możliwości, jakie daje posiadanie własnego,
silnego przemysłu. Jakie w tym kontekście widzi
Pan kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego
w Polsce z uwzględnieniem miejsca uczelni
technicznych?
Udział szkolnictwa technicznego w systemie całego
szkolnictwa wyższego wynosi ok 20 procent, jednak
udział w transferze technologii i rozwoju społeczeństwa
jest znacznie większy. Rozwój technologiczny dostarcza
siły napędowej rozwoju cywilizacyjnego. Jak już powiedziałem, świetnie widać to na Śląsku, który powoli staje
się centrum zaawansowanych technologii , nie tylko
z sektora motoryzacyjnego ale i technologii medycznych
czy energetycznych. Restrukturyzacja gospodarki stała
się impulsem do zmian w sektorze badawczo-rozwojowym. Modyfikacji uległy profile kształcenia uczelni,
które dodatkowo rozwinęły nowe , dostosowane do
potrzeb rynku kierunki i specjalności. Nasze uczelnie
technicznie skutecznie rozwijają umiędzynarodowienie
w zakresie badań naukowych i kształcenia. To właśnie
zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej
polskiego szkolnictwa wyższego jest szansą dla rozwoju
technologicznego i gospodarczego kraju. Trudno sobie
wyobrazić skutecznego rozwoju gospodarczego bez
wyższego szkolnictwa technicznego.

takie cnoty, jak prawda, autonomia, wolność, demokracja, pluralizm
i odpowiedzialność.
Uniwersytet Śląski nie tylko strzeże tych wartości i swojej niezależności, ale również służy obywatelskiemu społeczeństwu wspierając
rozwój gospodarczy i kulturę, tym samym przyczyniając się do rozwoju
cywilizacyjnego regionu i kraju. Nasza Uczelnia – Uniwersytet Śląski
- działa w przekonaniu, że kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników
życia publicznego. Wielu z naszych absolwentów wyrasta na liderów
instytucji, firm biznesowych, i społeczności, w których odgrywają oni
wiodącą rolę czy to w swoich społecznościach lokalnych, czy też w skali
metropolii, regionu, a także w skali ogólnopolskiej.
Uniwersytet Śląski wypełniając swą misję jest miejscem spotkań
i wymiany myśli wszystkich kręgów naukowych i twórczych regionu.
Naszym potencjałem naukowym i dydaktycznym wspieramy społeczność i władze samorządowe, a w szczególności początkującą metropolię.
Przykładem jest utworzone we współpracy z Politechniką Śląską i innymi uczelniami naszego regionu Obserwatorium Procesów Miejskich
i Metropolitalnych.
Ogromny potencjał ludzki, naukowy, dydaktyczny i kulturalny jaki
reprezentuje nasz Uniwersytet, ale także ogromny potencjał naukowy
skupiony w naszym regionie powinien być jeszcze bardziej wykorzystywany do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć w coraz
bardziej konkurencyjnym świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby
tutaj tworzyć jak najlepsze warunki do życia, aby nasz region wzmacniał
swoją pozycję we współczesnym społeczeństwie wiedzy. Tym wyzwaniom służy i będzie służył w przyszłości Uniwersytet Śląski.
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Małgorzata Marek – Badora,
Specjalistka do spraw rozwoju
personalnego oraz opiekun
uczniów, w Multiserwis
Sp. z o.o. z Krapkowic
Dzięki odpowiedzialnemu i bardzo świadomemu podejściu do kształcenia zawodowego moich przełożonych, udało nam się w firmie Multiserwis zrealizować pomysł założenia klas patronackich w Zespole
Szkół Zawodowych im Piastów Opolskich w Krapkowicach.
To był kluczowy moment w mojej pracy, ułatwiający współpracę
ze szkołą, organami prowadzącymi szkołę oraz instytucjami
wspierającymi edukację zawodową.
Mam poczucie, że podczas negocjacji nad patronatem firmie
udało się nawiązać swoisty dialog, pomiędzy edukacją a biznesem, z ogromną korzyścią dla obu stron, ale przede wszystkim dla
samych uczniów. Dobra i spokojna współpraca zaowocowała, szeregiem wydarzeń promujących szkolnictwo zawodowe w naszym
regionie. Dzięki umowie, uczniom zagwarantowaliśmy stypendia,
premie, pakiet socjalny, dodatkowe lekcje języka obcego technicznego i wiele innych korzyści wpływających na ich motywację.Istotne
jest również to, że gwarantujemy absolwentom zatrudnienie i opiekę w pierwszych miesiącach pracy zawodowej w Multiserwis.
W naszym przedsiębiorstwie podchodzimy do uczniów w sposób
indywidualny, dobrze się znamy, co ułatwia współpracę i utożsamianie z przedsiębiorstwem. Poza tym indywidualne podejście, to
według mnie najlepszy sposób na pokonanie barier pokoleniowych.
Uczniowie mogą codziennie odwiedzać moje biuro i zasypywać
mnie pytaniami oraz prosić o rozwiązanie problemu, o to właśnie
mi chodzi. Bezpośredni kontakt, rozmowy, wzajemny szacunek
dają poczucie bezpieczeństwa i stwarzają dogodne warunki do
rozwoju i kształcenia. Oczywiście nie zawsze jest idealnie, czasem
pojawiają się trudne sytuacje, ale to przecież praca z czynnikiem
ludzkim i w dodatku nastoletnim. Staram się angażować do współpracy rodziców lub opiekunów, zapraszam ich do przedsiębiorstwa
na spotkania. Nigdy mnie nie zawodzą, nasze spotkania potrafią
się ciągnąć godzinami, omawiamy sprawy uczniów wspólnie i na
indywidulanych konsultacjach z Instruktorami.
Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć klasy patronackie, również w innych szkołach z którymi ściśle współpracuje przedsiębiorstwo Multiserwis i które nadal będę mogła koordynować.
Liczę, że działając wspólnie podniesiemy rangę szkolnictwa zawodowego i wypuścimy na rynek pracy prawdziwych „zawodowców”. Zależy mi na tym aby przedsiębiorstwo, w którym pracuję
mogło pochwalić się młodą, wykwalifikowana kadrą, ale ważne
jest też dla mnie to, aby młodzi ludziebyli zadowoleni z wyboru
swojej ścieżki kariery i żeby praca dawała im satysfakcję.
W Multiserwis tłumaczymy uczniom i ich rodzicom już przy
naborze, że na skończeniu szkoły zawodowej edukacja wcale nie
musi się kończyć. Co roku kilkoro uczniów decyduje się na dalsze
kształcenie. W ten sposób w naszym przedsiębiorstwie mamy
inżynierów, którzy zajmują stanowiska kierownicze, a są absolwentami szkół zawodowych.

Grzegorz Pietraszewski, Prezes
Zarządu AUREUS S.A.
Złoty Laur jest ogromnym wyróżnieniem
dla ludzi, którzy na co dzień tworzą markę
Aureus. To także zobowiązanie, by każdego
dnia budować jeszcze lepsze relacje z naszymi klientami. Dostarczać nie tylko najlepszej jakości usługi finansowe, ale także rozwiązywać ich problemy
i pomagać klientom na każdym etapie trwania współpracy.
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Tomasz Sadowski, Prezes
Zarządu ELEMONT Sp. z o.o.
Ekspercka wiedza, doświadczenie, nacisk
na stały rozwój są podstawą sukcesu firmy
Elemont. Jesteśmy zaangażowani w najbardziej zaawansowane technologicznie
projekty w energetyce, pracujemy przy budowach i rozbudowach dużych zakładów przemysłowych. Klienci
wiedzą, że mogą zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu.

Jarosław Rozmus,
Prezes Zarządu EkaMedica
Nagroda ta jest uhonorowaniem naszej
wieloletniej pracy. Postrzegam ją jako
wyraz podziwu dla naszych osiągnięć
i sukcesywnego rozwoju firmy. Nie bez
powodu EkaMedica nieprzerwanie, od lat
jest polskim liderem w produkcji naturalnych suplementów diety.
Tę pozycję zamierzamy sukcesywnie umacniać zwiększając dynamikę i zasięg działań oraz stale utrzymując najwyższy poziom
i jakość produktów.

Dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej
Welconomy Forum In Torun
To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie
wyjątkowe, ponieważ Laury są rówieśnikami Welconomy Forum in Toruń. Wielką
radością jest patrzeć, jak takie inicjatywy trwają mimo upływu lat.
Mam nadzieję, że ćwierćwiecze ich istnienia to dopiero początek,
bo zawsze będzie potrzebna instytucja motywująca i doceniająca
ludzi, którzy stanowią sól naszej ziemi.

Mgr inż. Piotr Karpierz, Prezes
Zarządu Balkon Plus Sp. z o.o
Fakt, iż firma Balkon Plus Sp. z o.o., została zdobywcą Złotego Lauru w kategorii
„Udana Inwestycja” jest dla nas ogromnym
zaszczytem. Wyróżnienie to nie byłoby
jednak możliwe, gdyby nie nasi Klienci –
Inwestorzy, którzy bez obaw korzystają z
dobrodziejstw innowacyjnych i nietuzinkowych technologii.

Wojciech Paruzel,
Dyrektor Operacyjny Diehl
Controls Polska Sp. z o.o.
Wyróżnienie przyznane Naszemu zespołowi przez Kapitułę składającą się również
z osób reprezentujących obszar biznesu,
stanowi dla nas wyjątkową wartość. Fakt zauważenia w regionie
opolskim, naszych starań i wysiłków wkładanych w budowanie
zespołu i relacji zgodnie z naszą strategią, głównie w oparciu o
zespoły z Opolszczyzny, Namysłowa i okolic jest dużą motywacją
do dalszego realizowania tej strategii. Platynowy Laur to przede
wszystkim wyraz uznania dla każdego członka naszego zespołu.
Na co dzień nikt w zespole nie realizuje swoich zadań i nie wkłada
serca w swoją pracę myśląc o możliwych wyróżnieniach. Jeżeli
jednak zostaje to w konsekwencji zauważone i docenione, ma to
ogromną wartość dodaną i dodaje energii do dalszej pracy.
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Złoty Laur zobowiązaniem
do jeszcze lepszej pracy
Z Edytą Przybyłek, właścicielką Kancelarii Prawnej IURISCO,
rozmawia Ryszard Żabiński

Jak przyjęła Pani wiadomość o otrzymaniu Złotego Lauru Umiejętności
i Kompetencji w kategorii „Kobieta
przedsiębiorcza”?
Powiem szczerze, nie mogłam w to uwierzyć. Zadzwoniłam nawet do Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, aby
potwierdzić tę wiadomość. Kobiet przedsiębiorczych mamy na Śląsku setki, świetnie
się sprawdzają w biznesie, potrafią sobie
doskonale radzić. Dlaczego wybrano akurat
moją Kancelarię? Zaczęłam się nad tym
zastanawiać i doszłam do wniosku, że coś
w tym jednak musiało być, dostrzeżono
i doceniono naszą działalność. To było dla
mnie ogromne wyróżnienie, znaleźć się
w gronie ludzi wybitnych, często z pierwszych stron gazet, polityków, działaczy
społecznych, przedstawicieli świata nauki.
Każdy z nich osiągnął bardzo wiele w życiu,
realizował z powodzeniem swoją misję.
W uzasadnieniu przyznania Pani
Złotego Lauru wskazano między innymi na umiejętność połączenia pracy
zawodowej z wrażliwością społeczną.
Czy to właśnie jest Pani misja?
Zawsze starałam się pomagać ludziom. Kilka lat temu prowadziłam wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Po wykładach zawsze zostawało wielu uczestników
z pytaniami do mnie, z prośbą o pomoc.
Widziałam, że jest ogromne zapotrzebowanie na taką, profesjonalną pomoc prawną.
Mamy bardzo dużo różnych klientów, są
to indywidualne osoby, przedstawiciele
małych i dużych firm, mniej lub bardziej
zamożni. Ale my nigdy nie dzielimy klientów, każdemu staramy się pomóc najlepiej
jak potrafimy.
Czy właśnie w takim podejściu do
klienta należy zawdzięczać sukces jaki
odniosła Kancelaria? Po pięciu latach
działalności IURISCO ma już osiem
oddziałów w całej Polsce, rozwija
również oddziały za granicą?
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Można powiedzieć, że na początku zadziałał marketing szeptany. Klienci byli
zadowoleni z naszych usług i polecali naszą
Kancelarię innym. Ich liczba szybko się
zwiększała, my natomiast staraliśmy się
cały czas powiększać swoje kompetencje,
nawiązywać współpracę z wybitnymi
specjalistami, z tytułami profesorskimi
i doktorskimi, praktycznie ze wszystkich
dziedzin prawa. Dzięki temu mamy bardzo
szeroki zakres świadczonych usług. Kancelaria IURISCO chlubi się również certyfikatem ISO. Zdobycie i utrzymanie tego
certyfikatu świadczy o profesjonalizmie
i wysokiej jakości świadczonych przez nas
usług.
Złoty Laur jest więc ukoronowaniem
Pani dotychczasowej działalności…
Podczas Gali, w kuluarach, pewien bardzo
zacny uczestnik tego wydarzenia powiedział mi, że powinnam przyzwyczaić się do
tego, że od tej chwili już nic nie będzie takie
samo. Chodziło o to, że Złoty Laur jest dla
mnie dalszym zobowiązaniem do jeszcze
większego zwiększania i poszerzania swoich
kompetencji. I tak rozumiem to wyróżnienie – jako zobowiązanie do jeszcze lepszej
pracy i jako jeszcze większą odpowiedzialność. Wyznaję w życiu taką zasadę, którą
zresztą kiedyś opublikowałam w mediach
społecznościowych: „Kiedy wstajesz rano
masz dwie możliwości: albo położysz się
z powrotem do łóżka i będziesz spał, albo
zaczniesz realizować swoje marzenia”. Zawsze starałam się realizować swoje marzenia. Rozwijam się jako prawnik, naukowiec
choć nie pochodzę z prawniczej rodziny,
pochodzę z rodziny, która bardzo ciężko
pracowała i tą ciężką pracą zbudowała dom,
podobnie jak ja zbudowałam Kancelarię.
To budowanie przenosi się teraz na
rynki zagraniczne. W jakich krajach
IURISCO będzie się rozwijać?
Już w 2015 roku stawialiśmy pierwsze
kroki na rynkach zagranicznych. Współpracujemy z kancelariami w Niemczech
i we Włoszech, zainteresowani też jesteśmy
rynkami: francuskim i brytyjskim. Za
granicą, kancelarie IURISCO nastawione
są głównie na obsługę mieszkających tam
Polaków.
Wspomniała Pani również o swojej
działalności naukowej…

Jestem absolwentką prawa Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także wieloletnią praktykantką
i stażystką w wyższych urzędach państwowych, m.in. Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Finansów, w sądach
i prokuraturach. W 2017 roku ukończyłam
studia podyplomowe w Uczelni Łazarskiego
w Warszawie na kierunku Prawo lotnicze. Jest
to dziedzina, w której dalej chcę się rozwijać.
Zresztą, zawsze było to moim marzeniem
połączyć wiedzę z zakresu prawa transportowego drogowego (którym nawiasem
mówiąc zajmuję się od kilkunastu lat), prawa
dotyczącego transportu wodnego i właśnie
lotniczego. Zawsze fascynowało mnie przemieszczanie się i związane z tym zagadnienia
prawne. Prawo lotnicze jest bardzo rozległe
i zarazem niezwykle dla mnie interesujące: obejmuje ono między innymi wypadki
i incydenty w powietrzu , na lotnisku, obsługę
pasażerów itp. Prawnik, który obsługuje tego
rodzaju sprawy, musi posiadać dość obszerną
wiedzę z zakresu prawa lotniczego. Aby
dobrze obsługiwać tak rozległe i skomplikowane dziedziny współpracujemy z wybitnymi
specjalistami w tym zakresie. Zawsze jednak
staram się mieć ogólny ogląd całości danego
obszaru, stąd też chęć do zgłębiania tak wielu
dziedzin prawa. Fascynuje mnie również
prawo kosmiczne.
Można więc powiedzieć, że dla Pani
Kancelarii nie ma trudnych spraw?
Nigdy nie dzielimy spraw na trudne, czy
łatwe. Kiedyś jeden z moich studentów
zapytał, czy egzamin, będzie trudny, czy
łatwy? Nie mogłam mu na to odpowiedzieć,
bo to zależało od tego jak on był do niego
przygotowany. Podobnie jest ze sprawami,
z którymi przychodzą do nas klienci. Te
sprawy są tylko mniej lub bardziej skomplikowane. Ale jeśli mamy dobrego specjalistę,
to może on zaproponować dobre rozwiązanie nawet jeśli sprawa wydawała się bardzo
skomplikowana.
Dziękuję za rozmowę…
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Agencja zatrudnienia Foton
w Opolu oraz Prezes Wołodymyr Pastuszenko otrzymał Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii
„Załoga – wspólny sukces”.
Wcześniej Laur Umiejętności i Kompetencji Foton
otrzymał w 2014 i 2016 roku.

Prezes Wołodymyr Pastuszenko wraz z załogą na uroczystej Gali wręczenia nagród
Firma dba również o pracowników, którzy
są zatrudniani za jej pośrednictwem.
Osoby, które chcą znaleźć atrakcyjną pracę
za pośrednictwem Fotonu muszą spełnić
kilka wymogów. Muszą więc posiadać wizę
z prawem do pracy, kartę pobytu lub Kartę
Polaka.
Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzone
są nowe przepisy dotyczące wydawania
Oświadczeń z Powiatowych Urzędów Pracy
oraz Zezwoleń Wojewódzkich. Co to dla
nich oznacza ?
Właściwie dla potencjalnych pracowników
z Ukrainy nic się nie zmieni, te nowe przepisy jedynie usprawniają i uszczelniają legalność i uczciwość zatrudnienia w Polsce, oraz
wyeliminowanie nieuczciwych firm. Reszta
formalności pozostanie raczej bez zmian.
Oprócz podstawowych, wymaganych czynności, wszystkim sumiennym pracownikom
Foton wyrabia bezpłatnie karty pobytu,
spełniając wszystkie wymogi, co po 5 latach
skutkuje otrzymaniem kart stałego pobytu,
a nawet obywatelstwa polskiego. Gdy
pojawia się potrzeba dojazdu do pracy na

własną rękę, na każdą grupę 3-5 osób Foton
daje samochód firmowy, także nieodpłatnie.
Poza tym, jest firmą sprawdzoną, ze sporym
doświadczeniem i „ludzkim” podejściem do
poszukujących pracy.
- Filozofia naszej firmy jest prosta i jasna –
podkreśla Wołodymyr Pastuszenko. - Każdy
pracownik wie wszystko, co związane jest
z jego pobytem, pracą i płacą. W całej historii
firmy jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś
zgłaszał na nią skargi do sądu, czy urzędu.
Zespół Fotonu może o sobie powiedzieć, że
odniósł sukces na trudnym rynku. Pracowników z opolskiego Fotonu można spotkać
w całym kraju. Sprzątają szpitale na wybrzeżu, duży hotel w stolicy, czy rynek w Krapkowicach i Poznaniu. Opiekują się mostami
i wiaduktami między Lotniskiem Chopina
a Marriottem w Warszawie. Pracują w jednym z największych tartaków w województwie opolskim, w Hucie Miedzi w Głogowie,
przy budowie ciepłowni w Bełchatowie,
w Cukrach Nyskich, czy przy rozbudowie
Elektrowni Opole. Wykonują prace montażowe i spawalnicze w Kozienicach.

Fot. FOTON

Po pierwszy Laur firma sięgnęła już po
dwóch latach działalności na rynku pracy,
którą rozpoczęła w 2012 roku. Obecnie
zapewniła sobie już dominującą pozycję
w swojej branży. Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie doboru pracowników z Ukrainy oraz użyczenia ich polskim
przedsiębiorstwom o każdym profilu
działalności.
- Zaczęliśmy sprowadzać pracowników z zagranicy na prośbę przedsiębiorców. Obecnie
zatrudniamy około 1600 osób, głównie
Ukraińców - informuje Wołodymyr Pastuszenko, prezes firmy Foton. - Polska pod
kątem możliwości znalezienia lepszej pracy
to najlepszy sąsiad. Można dostać zezwolenie na pracę, pobyt, a nawet obywatelstwo.
Polska to już moja druga ojczyzna. Kilka
z naszych pracownic wyszło tu za mąż i tu
układają sobie życie.
Prezes Wołodymyr Pastuszenko podkreśla,
że swoje osiągnięcia zawdzięcza także prężnemu zespołowi w opolskiej siedzibie firmy.
- Żyjemy tu jak w rodzinie - mówi. - Każdy
wie, co ma robić. Bez zbędnego pośpiechu,
wystarczy że na czas.

Fot. FOTON

Ludzkie podejście do poszukujących
pracy – podstawą sukcesu

Wołodymyr Pastuszenko odbiera Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
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Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji jest potwierdzeniem
profesjonalizmu i wysokiej pozycji firmy na rynku
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Najwyższe noty dla ASP w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa
– wiedza w służbie przemysłu i środowiska
Główny Instytut Górnictwa od ponad 90 lat
w sposób kompleksowy rozwiązuje problemy
współczesnego górnictwa a jednocześnie
wprowadza rozwiązania ograniczające wpływ
działalności przemysłowej na zasoby środowiska. O zakresie działania świadczą cyfry.
W 2017 roku w Instytucie wykonano ponad
3500 prac badawczo-usługowych dla około
1600 klientów, wśród których są jednostki
administracji państwowej i samorządowej,
małe i średnie przedsiębiorstwa czy największe firmy, nie tylko z branży górniczej.
Dzisiaj do podstawowych filarów działalności
Instytutu, poza górnictwem i geoinżynierią
należą inżynieria środowiska, bezpieczeństwo
w przemyśle oraz profilowane usługi badawcze dostosowane do potrzeb praktycznie
wszystkich znaczących branż przemysłowych.

Bezpieczeństwo w przemyśle

Partnerzy przemysłowi z praktycznie wszystkich branż są naszym naturalnym, wieloletnim partnerem. Wiele z rozwiązań z obszaru
zwalczania zagrożeń wybuchami gazów
i pyłów, systemów wentylacji oraz klimatyzacji może być i jest z powodzeniem wykorzystywanych w szeroko pojętym bezpieczeństwie przemysłowym. Poligon doświadczalny
Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG
jest jednym w Europie, w którym można
przeprowadzać badania wybuchów gazów
i pyłów oraz testować maszyny i urządzenia
przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej w warunkach rzeczywistych, nie
tylko dla górnictwa, ale też np. dla przemysłu
spożywczego. Pyły mąki, skrobi kukurydzianej, kawy, serwatki w proszku czy cukru też
mogą być przyczyną groźnych wybuchów.
W Laboratorium Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego wykonywane są badania również
na rzecz przemysłu spoza górnictwa, na
przykład dla rafinerii, zakładów przetwórstwa chemicznego, zakładów spożywczych,
ale także dla elektrowni, elektrociepłowni
itp. Dla różnych obiektów przemysłowych
realizowane oceny istniejących i nowopowstających instalacji oraz prawidłowości doboru
urządzeń do stref zagrożonych wybuchem.

18

Prowadzone są nowatorskie badania systemów ochronnych, na przykład przerywaczy
płomienia czy wszelkiego rodzaju napędów
spalinowych przystosowanych do pracy
w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Na
potrzeby przemysłu okrętowego zbudowano
stanowisko umożliwiające badanie okien
i drzwi w warunkach oddziaływania fali
uderzeniowej o określonych parametrach.
A jeśli dodać do tego ofertę Laboratorium Lin
i Urządzeń Szybowych, czy innych akredytowanych laboratoriów okazuje się, że klient
może zrealizować w jednym miejscu złożony
program badań.
Potencjał naukowo-badawczy Instytutu wytycza także rozległe pola współpracy z branżą
medyczną, szczególnie w tak ważnych dziedzinach jak dozymetria radiacyjna, badania
promieniotwórczości w różnych materiałach
czy zastosowanie techniki termowizyjnej
i podczerwieni w diagnostyce medycznej.
Od 2004 roku GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie pięciu
dyrektyw uprawniających do przeprowadzania procesu certyfikacji wyrobów na
europejski znak „CE”. Posiada akredytację
IECEx, dzięki czemu certyfikaty według tego
schematu wydawane przez GIG są honorowane również poza Polską. Instytut jest
przygotowany do prowadzenia badań i oceny
urządzeń na całym świecie, takie badania
wykonywane były nawet w Australii.
GIG posiada też ofertę specjalistycznych
rozwiązań technicznych dla przemysłu,
które zdobyły wiele nagród na międzynarodowych wystawach wynalazczości, jak
np. optoelektroniczny system do zdalnego
pomiaru wysokich temperatur czy sonda do
skanowania pustek w górotworze.

Dbałość o środowisko
w którym żyjemy

Działania Głównego Instytutu Górnictwa
dotyczące inżynierii środowiska i geoinżynierii wpisują się w szerszy kontekst tzw.
green economy. Centrum Inżynierii Środowiska GIG, prowadzi kompleksowe prace

w zakresie nowych technologii i rozwiązań,
które mają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko, wspomagać
ochronę zasobów naturalnych i ich użytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Kluczowe jest dla nas przywracanie
walorów użytkowych terenom poprzemysłowym. Temu celowi służą nowoczesne
badania geoinżynieryjne z wykorzystaniem
zaawansowanych technik analitycznych oraz
rozwiązania wdrażane przy wsparciu interdyscyplinarnego zespołu ekspertów GIG.
W Instytucie potrafią zaprojektować i wdrożyć efektywne systemy oczyszczania wód
kopalnianych, czego przykładem jest pilotowa
instalacja oczyszczania wód kopalnianych
z naturalnych nuklidów promieniotwórczych,
wykorzystująca naturalne i syntetyczne
zeolity. Zajmujemy się wykorzystanie energii
pochodzącej z wód kopalnianych jako źródła
ciepła. Przykładem takiego wdrożenia jest
instalacja odzysku ciepła z wody kopalnianej
do ogrzewania budynku administracyjnego
właściciela pola golfowego na terenie byłej
kopalni Szombierki w Bytomiu.
W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez
stronę społeczną oraz jednostki samorządu
terytorialnego Instytut wprowadził nowe,
autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru
i monitorowania jakości powietrza. Mobilne
laboratorium nazywane Eko Patrolem GIG
umożliwia prowadzenie pomiarów jakości
powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Zestaw badawczy składa się z samochodu elektrycznego, wyposażonego w stację
meteo i platformy pomiarowe oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na
dronie. Pomiary obejmują stężenie pyłów
zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 oraz tlenku
węgla. Zgromadzone dane opracowywane są
następnie w formie raportu z przeprowadzonych badań i analiz wraz z ich interpretacją
i wizualizacją. Eko Patrol GIG to innowacyjne przedsięwzięcie, zarówno w wymiarze
technicznym jak i społecznym. Pozwalają na
szczegółowe wskazywanie źródeł i wielkości
emisji zanieczyszczeń np. w postaci map
zagrożeń smogowych oraz ocenę skuteczności
podejmowanych działań naprawczych.
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Akademia została w tym roku wyróżniona Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Co ta nagroda
oznacza dla Pana?
Laurem nagrodzono nie tylko ASP w Katowicach. Podobne wyróżnienia otrzymały także Uniwersytet Śląski i Uniwersytet
Ekonomiczny. Dla mnie to wyraźny
sygnał, że przedsiębiorcy doceniają rolę
edukacji. W jej najróżniejszych aspektach.
W roku 2017 nasza uczelnia, wykładowcy, absolwenci i studenci byli doceniani
na wielu polach. Podam jeden przykład.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
powołany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, przyznał nam
oceny A i A+, czyli kategorię, jakiej nie
otrzymała żadna inna ASP w Polsce. Warto przy tej okazji zauważyć, że wysokie
noty otrzymali także nasi koledzy z Akademii Muzycznej oraz Wydziału Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego – zatem
jeśli ktoś chce rozpocząć studia artystyczne, to Katowice wydają się znakomitym
miejscem.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach obchodzi w tym roku 70-lecie
istnienia. To trudne zadanie, ale jak
podsumowałby Pan ten okres? Które
wydarzenia z życia tej szacownej
instytucji są pańskim zdaniem godne
szczególnego podkreślenia?
Na pewno ważne były początki, a nasze są
wyjątkowo barwne. Szkoła została utworzona w Katowicach, ale po chwili działała
już w Stalinogrodzie, ale tylko przez trzy
lata. A w międzyczasie była jeszcze częścią
Wrocławia oraz Krakowa. I dokonała
tego nie ruszając się ani o krok. Jak widać
historia uczelni jest dość zagmatwana, ale
i pełna sukcesów. Nie musieliśmy na nie
długo czekać. Wystarczyły dwa lata. Szkoła powstała w 1947, a w czasie Festiwalu
Szkół Artystycznych w Poznaniu w 1949
roku, nasi studenci otrzymali wyróżnienia
i nagrody. Rok później, na II Ogólnopolskiej Wystawie Młodzieży w Warszawie,
studenci z Katowic otrzymali pierwsze
miejsce za plakat.
Kolejna ważna data to rok 2001. To wtedy
z inicjatywy profesorów pracujących
w Katowicach i przy aprobacie kolegów
z Krakowa szkoła odłącza się od krakowskiej i powstaje samodzielna Akademia
Sztuk Pięknych w Katowicach. Dopełnie-
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niem tej historii jest oddany niedawno
do użytku budynek przy Raciborskiej 50.
Dzięki temu od kliku lat nasi studenci
pracują w komfortowych warunkach.
70-letnia tradycja Uczelni, choć
piękna, jest już jednak przeszłością.
Co czeka Akademię w nadchodzących miesiącach? Jakie są pańskie
priorytety na 2018 rok?
Najbliższa przyszłość to niewątpliwie
oczekiwanie na ostateczny kształt ustawy
2.0. Ten dokument nazywany przez
Wicepremiera Jarosława Gowina Konstytucją dla Nauki, może stać się początkiem
diametralnych zmian w rozumieniu i postrzeganiu szkolnictwa wyższego, w tym
również artystycznego. To na najbliższe

lata ogromne wyzwanie dla uczelni,
pracowników, dla statutu, który zyskuje
wyjątkową wagę. Ten rok to również wiele
wydarzeń kulturalnych, między innymi te
cykliczne Najlepsze Dyplomy Projektowe,
konkurs Książka dobrze zaprojektowana,
oraz wielkie wydarzenie - Triennale Grafikij, któremu to największemu przeglądowi polskiej grafiki patronuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
władze samorządowe i władze Katowic,
a organizatorem jest od poprzedniej edycji
właśnie nasza ASP przy współudziale Muzeum Śląskiego. Rodzą się również pewne
plany związane z reorganizacja akademii
pod względem przestrzeni. Ale to na razie
plany.
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Złoty Laur można otrzymać tylko raz
Z Małgorzatą Tudaj, Starostą
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, rozmawia
Ryszard Żabiński
Została Pani wyróżniona Złotym
Laurem Umiejętności i Kompetencji
w kategorii Samorząd terytorialny,
zawodowy i gospodarczy. Co znaczy
ta nagroda dla Pani oraz powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego?
Ta nagroda to docenienie działań całego
zespołu, w urzędzie jak na boisku, jednym
zawodnikiem meczu nie wygramy, trzeba
grać zespołowo. Dlatego podziękowania
z pewnością należą się pracownikom starostwa, szefom jednostek, wszystkim zaangażowanym w pracę samorządową – moim
współpracownikom z zarządu powiatu,
ale też radnym, którzy reprezentują swoich
mieszkańców i wspólnie na komisjach udaje
się wypracowywać jak najlepsze rozwiązania,
a potem przegłosowywać na sesjach, za tę
dobrą współpracę również chciałabym im
podziękować. Złoty laur można otrzymać tylko raz i osobiście cieszy mnie, że to pierwsze
tak prestiżowe wyróżnienie dla nas w prawie
20-letniej historii powiatu. To oznacza, że
kierunek zapoczątkowanych przez zarządu
powiatu zmian, okazał się słuszny. Dla mnie
to powód do dumy i satysfakcji.
Opolska Izba Gospodarcza przyznaje
Laury już od 27 lat. Jaki wpływ mają
Pani zdaniem te nagrody na kształt
społeczno-gospodarczego klimatu na
Opolszczyźnie? Czy można powiedzieć, że stanowią źródło dodatkowej
motywacji dla tutejszych samorządowców, przedsiębiorców i społeczników?
Jestem przekonana, że to dodatkowy
szósty bieg dla ludzi zajmujących się
sprawami gospodarczymi, dla nas samorządowców, ale też dla szefów firm, którzy
przecież z tym samorządem się stykają.
Można powiedzieć, że wszyscy pracujemy
razem dla rozwoju gospodarczego regionu, każdy na nieco innych płaszczyznach,
ale łączą nas ciągłe starania o rozwój
i związane z tym korzyści dla mieszkańców. Sama nagroda buduje pozytywny
klimat w regionie, wygranym dodaje
skrzydeł, a tym, którzy jej nie otrzymali
pokazuje, że warto się starać, walczyć
i działać wspólnie, w końcu laury czekają
na kolejnych laureatów.
Jakie są Pani priorytety na 2018 rok?
Jakich inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu mogą oczekiwać mieszkańcy?
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Mimo, że nasz budżet jest trudny, to nie
pozbawiony inwestycji, zresztą od lat
staramy się, by naszym mieszkańcom żyło
się jak najlepiej. Wiemy, że dla nich istotne
jest to, jakimi drogami się poruszają,
po jakich spacerują chodnikach i jakim
sprzętem są leczeni w szpitalu, jeśli już
zdarzy im się tam przebywać. Dlatego
jakość leczenia, infrastruktura drogowa
i opieka społeczna, w tym szeroka działalność na rzecz rodzin zastępczych, to ogólne priorytety na ten rok. Powiat sfinalizuje
największą swoją inwestycję, czyli przebudowę drogi z Kędzierzyna do Zalesia Śl.
za 7 mln zł. Dużych inwestycji doczeka się
też szpital, gdzie zbudowane zostaną nowe
sale operacyjne, pojawi się sporo nowego
sprzętu. Doposażone zostaną oddziały
ginekologiczno-położniczy oraz pediatrii
w ramach dużego unijnego projektu (prawie 5 mln zł wkładu powiatu). To tylko
niektóre z zadań. Wracając jeszcze do laurów, nie sposób się na koniec nie pochwalić, że nagroda ta zbiega się z ogłoszonym
właśnie rankingiem najlepszych w kraju
powiatów. Awansowaliśmy z 12 miejsca
w ubiegłym roku na 8 miejsce. Oceniając rywali, eksperci Związku Powiatów
Polskich wydają opinię według wielu
kryteriów ujętych w dziesięciu grupach
tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorzą-

du terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa
obywatelskiego; umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie
działań na rzecz gospodarki rynkowej;
promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych; współpraca krajowa
i międzynarodowa; działania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez
samorząd oraz od zrealizowanych działań.
Konkurencja ta jest jedyna w swoim
rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie
on-line i trwa na okrągło - przez cały rok.
Oddaje też rzeczywistość z tego względu,
że w praktyce uczestnikami rankingu są
całe wspólnoty samorządowe i lokalne.
Mieszkańcy mogą wnieść własny wkład
w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie
prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej,
geotermalnej, wodnej, ale także energii
wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji
regulaminowej są one zgłaszane do oceny
eksperckiej w ramach rankingu ZPP.
Jesteśmy więc w czołówce i bierzemy się
za pracę, jest co robić i nasi mieszkańcy
z pewnością dostrzegą kolejne pozytywne
zmiany w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
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Za dobre żeby zmarnować

Coraz trudniejsza rywalizacja o Laury Umiejętności i Kompetencji
Z Henrykiem Galwasem, Prezesem Zarządu Opolskiej Izby
Gospodarczej, rozmawia Ryszard Żabiński

Z Janem Szczęśniewskim, prezesem Śląskiego Banku
Żywności, rozmawia Agata Garstecka
Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, niemal rok
temu, powiedział Pan, że Bank dąży do
tego, aby problem marnotrawienia żywności przestał być w naszym kraju marginalizowany. Co zmieniło się w tej kwestii przez
ten czas?
Zarówno w Senacie, jak i w Parlamencie, prowadzone są rozmowy na temat wprowadzenia
ustawy o zapobieganiu marnotrawieniu żywności. Dyskusje te są niewątpliwie konieczne,
tak jak w przypadku każdego tematu, dotyczącego ważnych zmian społecznych.
Odnoszę jednak wrażenie, że etap ten trwa już
zbyt długo, tym bardziej, że przecież każdego
dnia marnotrawione są setki ton żywności.
Warto zastanowić się, ile moglibyśmy już
zaoszczędzić, gdyby podjęte zostały konkretne kroki w tej sprawie. Dobrym przykładem
sprawnych działań legislacyjnych w tej kwestii
są Czechy, które uporały się niedawno z problemem zapobiegania marnotrawienia żywności. Trzeba jednak zaznaczyć, że tam problem
ma skalę mniejszą niż w Polsce.
Jednak w Czechach problem się jeszcze nie
skończył. Okazało się bowiem, że tamtejsze
banki żywności nie są w stanie przyjąć tak
dużej ilości jedzenia od supermarketów.
Czy Polska jest lepiej przygotowana pod
tym względem?
Najważniejsza różnica między Polską a Czechami w tym ujęciu jest taka, że my jesteśmy o wiele
lepiej przygotowani organizacyjnie. Czeskie
banki żywności funkcjonują dopiero od paru lat,
podczas gdy my w Polsce możemy już pochwalić
się 25-letnią tradycją. Uważam, że jesteśmy już
gotowi na przejście od etapu dyskusji na etap
działania. Legislacyjne uporządkowanie ma być
zachętą i propozycją dla sieci handlowych, dla
których utylizacja niesprzedanej żywności jest
obecnie najprostszym i najtańszym rozwiąza-
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niem. Czas to zmienić. Ludzie wcale nie muszą
głodować i szukać jedzenia w kontenerach na
śmieci.
Wspomniał Pan o 25-letniej tradycji
polskich banków żywności. Możemy zatem
zakładać, że są one gotowe na realizację
ustawy o zapobieganiu marnotrawieniu
żywności?
Polskie banki żywności są dobrze przygotowane na przyjmowanie dużych ilości jedzenia
od supermarketów. Posiadamy odpowiednią
infrastrukturę i zaplecze magazynowe, które
jednak w perspektywie będziemy musieli
wzbogacać. Trzeba jednak zaznaczyć, że to
mało, aby „w pojedynkę” poradzić sobie z tak
ogromnym wyzwaniem. Nie ulega wątpliwości, że naturalnymi partnerami banków
w gospodarowaniu tą żywnością są gminy,
których zadaniem własnym jest przecież
opieka i troska nad mieszkańcami. Razem
możemy więcej. Partnerstwo popłaca.
Kiedy, pańskim zdaniem, taka ustawa
mogłaby pojawić się w Polsce?
Sytuacja społeczna na świecie zmusza polityków
do podejmowania konkretnych działań w tej
kwestii. Obserwując uważnie scenę gospodarczo-polityczną na świecie, widać, że niemal wszystkie rządy podejmują rozmaite działania na rzecz
społeczeństwa. U nas takie działania również
są podejmowane, dlatego pozostaję optymistą
w tym temacie. Wierzę, że w najbliższych miesiącach, a może nawet tygodniach, odpowiednia
ustawa zostanie uchwalona. Potencjał zaangażowania społecznego w naszym kraju jest naprawdę
ogromny. Nie brakuje osób, które chcą pomagać,
wystarczy spojrzeć na rozmaite akcje społeczne,
które są u nas z sukcesem prowadzone. Ludzi
do wykonania omawianego przez nas zadania
z pewnością zatem nie zabraknie. Musimy
jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o to, aby
wykonać pracę fizyczną, ale także o to, aby być
technicznie i organizacyjnie przygotowanym do
wejścia nowej ustawy.
Co to znaczy w praktyce?
Chodzi przede wszystkim o odpowiednie
zaplecze magazynowe, spełniające żywnościowe potrzeby danej gminy. To nie muszą być
wcale wielkie powierzchnie. Pięćdziesięcio- czy
stumetrowa przestrzeń często w zupełności wystarczy. Jestem pewien, że w każdej gminie takie
pomieszczenie można łatwo wygospodarować
– są przecież lokale po zlikwidowanych sklepach,
zakładach, instytucjach i tak dalej. Wiele z nich
wymaga na pewno środków na remont, ale to są
pieniądze, które trzeba znaleźć w budżecie, bo to
służy społeczeństwu najlepiej, jak tylko można.
O problemie głodu w kontekście marnotrawstwa żywności mówi się od wielu lat,
a jednak, jak dotąd, żadne konkretnie działania w tym temacie nie zostały podjęte.

Myślę, że jak dotąd byliśmy po prostu na etapie
narzekania. Widzieliśmy tony marnotrawionego
jedzenia, ale nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym
faktem zrobić. Tak, jak mówiłem wcześniej:
najwyższy czas, aby z etapu narzekania i dyskutowania przejść do czynów. Nowy trend w polityce
społeczno-gospodarczej, czyli Circular Economy
wyraźnie wskazuje, że nie wolno zaprzepaszczać
wyprodukowanych dóbr, jakiekolwiek by one nie
były. A my rozmawiamy przecież o żywności, do
której dostęp jest warunkiem funkcjonowania
każdego człowieka. Spójrzmy na problem czysto
ekonomicznie: w Europie aż 25% społeczeństwa
zmaga się z problemem niedożywienia, w związku z czym Unia uruchamia specjalne programy
żywnościowe, pochłaniające znaczne kwoty. Czy
nie lepiej byłoby po prostu przestać marnotrawić
żywność? Wówczas nie potrzebowalibyśmy
zaangażowania ogromnych funduszy unijnych,
które mogłyby zostać przeznaczone na pomoc
o innym charakterze. Każde państwo Wspólnoty
jest w stanie rozwiązać problem niedożywienia,
dysponując wyłącznie tym, co ma.

Tegoroczna, opolska Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji była wyjątkowa…
W tym roku po raz drugi w historii Opolskiej
Izby Gospodarczej przyznano Diamentowy Laur
Umiejętności i Kompetencji. Tegoroczna gala, ze
względu na nagrodę Diamentowego Lauru, która
zawsze jest ogromnym wydarzeniem, odbyła się
w nowo wyremontowanym opolskim „Okrąglaku”. Przystosowanie tego obiektu do tak dużego
wydarzenia było nie lada wyzwaniem. Na poprzednią Galę zaprosiliśmy około 500 osób, w tym
roku gości było dwa i pół tysiąca. Podczas uroczystości wystąpił również, liczący 120 wykonawców,
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – tu również należało
spełnić bardzo rygorystyczne wymogi organizacyjne. Na szczęście, dzięki bardzo dużej pomocy ze
strony naszych przedsiębiorców podołaliśmy tym
organizacyjnym wyzwaniom.
Po raz pierwszy w historii Diamentowym
Laurem został uhonorowany przedsiębiorca…
Tak, otrzymał go Karol Cebula, wybitna postać,
niezwykła osobowość, wielki autorytet przedsiębiorców, znany ze swej działalności charytatywnej. Dobrze się stało, że tak prestiżowa
nagroda przypadła właśnie przedsiębiorcy, bo
przecież w tej grupie mamy już coraz więcej
osobowości światowego formatu.

Jak zmienia się postrzeganie i zainteresowanie tą, najważniejszą nagrodą
gospodarczą w regionie?
W ubiegłym roku było tak wielu chętnych,
że musieliśmy znacznie podnieść kryteria jej
przyznawania. Widać więc, że przedsiębiorcy doceniają wartość Laurów Umiejętności
i Kompetencji. Otrzymanie tego wyróżnienia
nobilituje, jest dowodem na to, że firma jest
wiarygodna, kompetentna.
Jaka jest skala działania Opolskiej Izby
Gospodarczej?
Opolska Izba Gospodarcza została powołana
26 czerwca 1990 r. Obecnie mamy 460 członków i chcę to wyraźnie podkreślić, członków
autentycznych, zaangażowanych w działanie
naszego samorządu. Świadczy o tym m.in.
bardzo wysoki wskaźnik regularnego opłacania
składek, wynoszący prawie 99 procent.
Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych
przez Izbę usług potwierdzona została poprzez
uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001-2009
w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, informacyjnych
i doradczych oraz legalizacji dokumentów.
Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Przy OIG działa Klub Młodych
Przedsiębiorców oraz Sąd Arbitrażowy, gdzie

rozstrzygane są wszelkie spory przedsiębiorców. Jednymi z największych i najważniejszych
wydarzeń organizowanych przez Izbę są
konkursy Opolska Nagroda Jakości, Znakomity
Przywódca, Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania oraz Laury Umiejętności
i Kompetencji.
Władze administracyjne i samorządowe
traktują nas jak ważnego partnera. Podczas
tegorocznej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji gościliśmy wszystkich najważniejszych
przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych. Wśród gości, oprócz laureatów,
udział wzięli m.in. włodarze miasta Opola:
prezydent miasta, Arkadiusz Wiśniewski, marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła,
oraz wojewoda, Adrian Czubak.

Co „zwykły obywatel”, niebędący posłem,
samorządowcem czy członkiem organizacji pozarządowej, może zrobić, aby
przeciwdziałać marnotrawstwu żywności?
Czy mamy na to w ogóle jakiś wpływ?
Zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że
gospodarstwa domowe odgrywają istotną rolę
w procesie marnotrawienia żywności. To jest
o tyle paradoksalne, że przecież w rzeczywistości wyrzucamy swoje pieniądze. Kupiliśmy
żywność, której następnie nie zjedliśmy.
Pamiętajmy, że zakupy, a następnie przygotowanie posiłku nie powinno być uciążliwym
obowiązkiem, ale przyjemnością, integrującą
całą rodzinę. Kupujmy to, o czym jesteśmy
przekonani, że ze smakiem zjemy. I starajmy
się nie ulegać tak bardzo kampaniom reklamowym, namawiającym nas do kupowania
wszystkiego w ilości znacznie przekraczającej
nasze faktyczne potrzeby. Stoimy obecnie
przed wielkim wyzwaniem. Problem niedożywienia naprawdę może być rozwiązany. Prawdziwą sztuką będzie jednak przygotowanie
się do nadchodzących zmian tak, abyśmy nie
padli ofiarą klęski urodzaju. Przekujmy klęskę
urodzaju w sukces, tak aby dziecko, żaden
senior, żaden bezdomny nie musiał już cierpieć
z powodu niedożywienia.
To szansa dla wszystkich!
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Opera Śląska otwarta na wielkie tytuły,
światowe nazwiska najlepszych
wykonawców i realizatorów
Z Łukaszem Goikiem, Dyrektorem Opery Śląskiej, rozmawia
Ryszard Żabiński
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Pan jest związany z Operą Śląską w Bytomiu
od 2004 roku. Jak zmieniała się przez lata
ta instytucja, czy jej obecny kształt różni
się znacząco od tego, który zastał Pan na
początku swojej pracy?
Opera to żywy organizm, którym mimo swojej
„ponadczasowości”, jako dojrzały gatunek muzyczny, cały czas się rozwija i ewoluuje. Wraz ze
zmianą otaczającej nas rzeczywistości, postępem
technicznym, również teatr operowy podlega ciągłym przemianom. Także publiczność operowa ma
wyższe wymagania co do prezentowanych przedstawień i ich jakości. Jeszcze kilka lat temu nie było
możliwe, abyśmy z taką łatwością i częstotliwością
mogli uczestniczyć w światowych wydarzeniach
artystycznych, mam tu na myśli retransmisje
i transmisje na platformach internetowych z najlepszych Opery na całym świecie, a obecnie także
polskie produkcje.
W przeciągu ostatnich lat zmieniło się bardzo
wiele, chociażby sposób promowania wydarzeń
artystycznych, a patrząc przez pryzmat łatwości
dostępu do kultury, nie jest w obecnej chwili
trudnością posłuchać wielkich śpiewaków z całego
świata. Dlatego też mając na uwadze potrzeby
naszej publiczności, rozpoczęliśmy współpracę
z firmą organizującą wyjazdy na spektakle najważniejszych Oper w Europie.
To Wszystko oznacza, żę wcale nie jest łatwiej,
ciągle stawiając nam coraz wyżej poprzeczkę,
dlatego też Opera Śląska stara się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom Melomanów, jednocześnie
doceniając ich wysublimowane gusta, prezentuje
unikalne tytuły.
Opera kojarzy się powszechnie z kulturą
wyższą, adresowaną do intelektualnych
elit. Czy takie ujęcie odpowiada pańskim
zdaniem rzeczywistości?
Opera to przede wszystkim miejsce, które porywa
widza w inny świat. Dla mnie to miejsce, gdzie
można doświadczyć przepięknych emocji i wrażeń. Uczucia nie są zarezerwowane tylko dla elit,
to coś co każdy może doświadczyć niezależnie od
wieku, płci, wykształcenia czy statusu materialnego. Nasza oferta dostosowana jest do różnych
grup odbiorców, zaspakajając ich potrzeby kulturalne. Proponujemy różnorodne działania edukacyjne, bezpłatne spotkania z artystami w ramach
cyklu: „Opera blisko Ciebie. Porozmawiajmy
o operze...” , organizujemy wycieczki odkrywające tajemnice opery. Miłośników poezji co miesiąc
zapraszamy do uczestnictwa w „Salonach Poezji
i Muzyki Anny Dymnej”. Ponadto angażujemy się
w organizację wydarzeń w różnych dziedzinach
na terenie województwa śląskiego i nie tylko.
Tym samym udowadniamy, że sztuka operowa
dostępna jest dla każdego, kto oczywiście chce
w niej uczestniczyć.

Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic, rozmawia
Marcin Prynda
Intel Extreme Masters odbędzie
się w Katowicach już po raz szósty.
W ciągu tych kilku lat można powiedzieć, że Katowice stały się liderem
w branży eSportu…
Rzeczywiście – Katowice dzięki Intel
Extreme Masters stały się globalną stolicą
eSport. To właśnie w naszym mieście odbywają się finały najważniejszego na świecie cyklu gamingowego. Samo wydarzenie
– największe w Polsce – tylko w zeszłym
roku przyciągnęło do Katowic ponad 170
tys. gości. Dziś to my wyznaczamy trendy.
Cieszę się, że za tym idą także szersze
działania, a przemysł spotkań stał się
istotnym elementem naszej promocji.

fot. Marzena Bugała-Azarko/Polska Press

Za nami rok 2017. Jaki był to okres dla
Opery Śląskiej?
Rok 2017 przyniósł nam wiele wyzwań artystycznych i organizacyjnych. Chociaż nasza działalność opiera się przede wszystkim na emocjach
i indywidualnym odbiorze, nie bez znaczenia
są…liczby. W 2017 roku w Operze Śląskiej miało
miejsce 251 wydarzeń artystycznych, zagraliśmy
113 spektakli: 51 oper, 17 operetek, 8 musicali,
13 koncertów oraz 23 spektakle dla dzieci. Na
bytomskiej scenie pojawiły się 4 premiery, w tym:
opery - „Moc przeznaczenia” G. Verdiego; „Romeo i Julia” Ch. Gounoda, operetka - „Księżniczka czardasza” Kálmána oraz spektakl dla najmłodszych Melomanów - „Mały Kominiarczyk.
Zróbmy operę!” Brittena. Z dumą wspominamy
również wznowienie „Aidy” G. Verdiego z udziałem naszych znakomitych solistów oraz polskich
gwiazd świata opery, Małgorzaty Walewskiej
i Andrzeja Dobbera wraz z gośćmi z zagranicy
- Tamarą Haskin i Luisem Chapą, którzy swoją
obecnością uświetnili zakończenie 72. sezonu
artystycznego. W 2017 r. nasz teatr odwiedziło
107 tys. 887 widzów, w tym 74 tys. 728 widzów
zobaczyło produkcje Opery Śląskiej. Chcemy
być z Melomanami w jak najbliższym kontakcie, dlatego pod koniec roku zmieniliśmy naszą
stronę internetową, aby uczynić ją atrakcyjniejszą
i bardziej nowoczesną. Mamy nadzieję, że nowa
witryna ułatwiła poszukiwanie informacji na
temat działalności naszej Opery. A jak pokazały
statystyki, oglądana była bardzo często. I znowu
powołam się na liczby: tylko od połowy ubiegłego
roku miała 731 tys. 471 odsłon oraz 56 tys. 810
użytkowników. Nasz profil facebook’owy w ciągu
całego roku zyskał ponad 2 tys. 259 polubień,
a filmy umieszczane na nim miały ponad 80 tys.
600 wyświetleń. Wśród nich, oprócz reportaży
z premierowych spektakli, można oglądać film
przedstawiający przepiękną iluminację budynku
naszego teatru. Film powstał, aby upamiętnić
zdobycie dwóch prestiżowych, ogólnopolskich
nagród - Modernizacji Roku 2016. Iluminacja
naszego budynku została również wyróżniona
w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego 2017. Ubiegły rok oprócz
pięknych spektakli i wspomnianych nagród
przyniósł nam wiele inspiracji i motywacji do
dalszego rozwoju. W nowym sezonie do zespołu
dołączył Dyrektor Artystyczny – wybitny
dyrygent i artysta pełen kreatywnych pomysłów Bassem Akiki.
Czy 2017 rok był udany? Jeśli oceniać to na podstawie obecności Melomanów w Operze Śląskiej
– możemy czuć się pełni satysfakcji. Opera Śląska
była otwarta na wielkie tytuły, światowe nazwiska
wykonawców i realizatorów. Mamy nadzieję, że
2018 rok będzie obfitował w ciekawe wydarzenia
artystyczne, pełne emocji.

Katowice miastem przemysłu spotkań

Jakie są pańskie priorytety na rok 2018? Co
będzie działo się w Operze?
Zapewniam, że 2018 rok będzie pełen równie
ciekawych wydarzeń artystycznych. Na scenie będzie można zobaczyć wszystkie nasze
zeszłoroczne premiery, ale także kilka nowych
produkcji. Niemożliwym jest zaspokoić wszystkie
gusta naszych Melomanów i stałych odbiorców,
natomiast staramy się wzbogacić propozycje
repertuarowe na kilku płaszczyznach, m.in.
produkcją dedykowaną na salę koncertową im.
Adama Didura – spektaklem teatralno-muzycznym „Czekając na Chopina” przygotowywanym
przez Michała Znanieckiego. Kolejnym punktem
repertuaru będzie premiera baletowa zrealizowana
przez młodego i utalentowanego twórcę, solistę
Polskiego Baletu Narodowego – Roberta Bondarę.
Na deskach Opery Śląskiej przygotuje on „Szeherazadę” A. Benois i „Medeę” S. Barbera. Przed
końcem sezonu czeka nas wspólna produkcja
z Akademią Muzyczną w Katowicach, gdzie nasz
zespół wraz ze studentami przygotuje spektakl
„La Finta Giardiniera” - „Rzekoma Ogrodniczka”
W. A. Mozarta. Opera Śląska jako pierwszy teatr
operowy w powojennej Polsce będzie szczególnie
świętować obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Poza utworami polskich kompozytorów,
znajdujących się w naszym bieżącym repertuarze
i wystawianych również w wersjach plenerowych,
przygotowujemy prapremierę sceniczną polskiego
kompozytora Józefa Michała Poniatowskiego
- „Don Desiderio”. To szczególny rok dla nas,
ponieważ jest ostatnim przed długo oczekiwanym
remontem sceny i zaplecza Opery Śląskiej. Poza
artystycznymi wyzwaniami, z którymi mierzymy
się na co dzień, to najtrudniejszym, przełomowym
w dziejach naszego Teatru, jest planowany remont.
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Co Katowice zyskują dzięki IEM?
Chcemy rozwijać turystykę biznesową
w Katowicach. Bez wątpienia takie wydarzenie, jak Intel Extreme Masters pomaga
nam promować nasz region i miasto.
Turystyka biznesowa stała się istotną
dźwignią rozwoju miasta, oddziałuje na
różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest istotnym elementem
promocji Katowic zarówno na rynkach
krajowych, jak i międzynarodowych. Ale
warto podkreślić, że IEM to także realne
zyski – przyjazd tylu tysięcy gości to zyski
dla branży hotelarskiej, gastronomicznej
oraz pozostałych lokalnych przedsiębiorców. Mamy badania, z których wynika, że
gość przyjeżdżający do Katowic na wydarzenie zostawia pond 530 zł jeśli zostaje na
noc i ponad 160 zł jeśli przyjeżdża tylko
na jeden dzień.
Wielu przedsiębiorców – także
z branży nowych technologii – widzi
potencjał Katowic i chętnie tu
rozpoczyna swoją działalność. Jakie
działania musieli Państwo podjąć,
aby stać się ośrodkiem zarówno dla
dużego biznesu, jak również doskonałym miejscem dla równie ważnych
małych i średnich przedsiębiorców?
Katowice to silna marka w oczach
przedsiębiorców, na którą składa się
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szereg czynników, takich jak np.: dostęp
do wykwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja i rozbudowany system
wsparcia. Jako stolica ponad 2 milionowej
metropolii, Katowice są doskonałym
ośrodkiem dla przedsiębiorców. To miasto
prawdziwie europejskie, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje i przenika
się z tradycją. Dziś mówimy o potencjale
naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej metropolii. Wybór naszego
miasta na lokalizację swojej siedziby jest
potwierdzeniem faktu, że Katowice to
miasto przyjazne dla biznesu. Katowice
dysponują ponad 460 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej, która wciąż
się powiększa. Według raportu Colliers
International Poland na temat nieruchomości komercyjnych, Katowice zajmują 5.
miejsce (m. in. przed Poznaniem).Działania te stwarzają naturalny klimat dla
przedsiębiorców, którzy chętnie otwierają
swoje biura w Katowicach – tym samym
tworząc nowe miejsca pracy.
Na zakończenie, co Pan poleci w Katowicach gościom, którzy przyjadą
tutaj na IEM?
Krajobraz Katowic, które z poprzemysłowego miasta stały się dynamicznym
centrum ponad dwumilionowej metropolii zachwyca każdego, kto dawno miasta

nie widział. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie
innym miejscu niż 10 lat temu. W Strefie
Kultury, na terenach po dawnej kopalni
węgla kamiennego, powstały wspaniałe
siedziby Muzeum Śląskiego, z zabytkowym Szybem Warszawa, z którego
można podziwiać panoramę Katowic,
a także Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tuż obok - koło
Spodka - znajduje się Międzynarodowe
Centrum Kongresowe (MCK) - miejsce
spotkań biznesu, nauki, kultury oraz
sportu. Zielony dach MCK z tarasem
widokowym, stał się nowym punktem
spotkań mieszkańców Katowic, a także
ulubionym plenerem fotograficznym
młodych par. Katowice przyciągają wielu
turystów, którzy chętnie uczestniczą
w organizowanych tutaj wydarzeniach,
zarówno w Strefie Kultury, jak również
na przebudowanym Rynku, gdzie mogą
wypocząć nad wybrzeżem sztucznej
Rawy pod palmami. Całe Katowice mają
w sobie coś wyjątkowego. Z jednej strony
jest to miasto nowoczesne, które w ostatnich latach przeszło ogromną metamorfozę, z drugiej to zielona kraina w sercu
Śląska. Nie każdy wie, że prawie połowa
powierzchni naszego miasta to tereny
zielone – lasy, parki, skwery. To idealne
miejsca na rodzinne aktywności. Stąd
zachęcam do wizyt w naszym mieście.
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Olesno – inwestycje, które podnoszą
jakość życia mieszkańców
W 2018 roku, ponad 25 procent budżetu gminy Olesno,
czyli ok. 20 mln złotych,
zostanie przeznaczone na
inwestycje. Tak wysokiego
budżetu inwestycyjnego
w Oleśnie jeszcze nie było.
Inwestycje powinny znacznie poprawić jakość życia
w mieście, będą również korzystne dla przedsiębiorców
i przyszłych inwestorów.
Większość z inwestycyjnych zamierzeń
dotyczy budowy i rozbudowy dróg.
Można tu wymienić m.in. rozbudowę ul.
Wygodzkiej, łączącej tereny aktywności
gospodarczej z DK 11 wraz z budową
ścieżki rowerowej przy ul. Lublinieckiej
w Grodzisku. Gmina partycypować będzie
także w dużych inwestycjach na drogach
wojewódzkich np. w przebudowie ul. Częstochowskiej z rondem na skrzyżowaniu
z ul. Wygodzką i ul. Studnitza.

Takiego budżetu jeszcze nie było

Rozpocznie się również rewitalizacja
kolejnych obszarów miasta m.in. długo
oczekiwana modernizacja stadionu oraz
promenady przy ul. Murka. Tylko te dwie

Budowa 28-kilometrowej obwodnicy ma
kosztować blisko 720 milionów złotych.
Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej
S11, która docelowo ma mieć ponad 550
kilometrów długości.
W Oleśnie jest bardzo dobry klimat dla
inwestycji. W niewielkim mieście działa
ponad 1200 przedsiębiorstw. Samorządowcy doskonale rozumieją potrzebę przyciągania przedsiębiorców do miasta. Od 2006
roku, nie podniesiono podatków od nieruchomości i innych opłat. Podatek za grunt
związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 m2 ) wynosi np. zaledwie
0,66 zł, za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 m2 )
tylko 17 zł. Inne stawki podatkowe, opłaty
za wodę i ścieki są również bardzo niskie,
a wysokość stawek od środków transportu
także należy do najniższych w Polsce.
W Oleśnie bardzo dobrze rozwinęło się
rolnictwo, przetwórstwo żywności i usługi, miasto znane jest również z przemysłu
meblowego. Dobrze rozwinięte jest też budownictwo drogowe, przemysł metalowy
i odzieżowy.

Strefa ekonomiczna magnesem
dla inwestorów
inwestycje pochłoną około 10 mln zł. Przy
tym zadaniu gmina liczy na duże, wynoszące około 5 mln zł, wsparcie finansowe
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego.
Inwestycje dotyczyć będą również programu niskiej emisji, w ramach którego
powstanie centrum przesiadkowe obok
dworca kolejowego, obejmujące parkingi
dla samochodów i rowerów oraz nowe
przystanki dla komunikacji autobusowej.
W połowie roku rozpocznie się również
termomodernizacja Domu Harcerza,
a w okresie wakacyjnym także Przedszkola nr 4 w Oleśnie. W 2018 roku
zakończy się również remont Oleskiej
Biblioteki Publicznej. W budżecie
przewidziano także fundusze na rozwój

placówek oświatowych, w szczególności przedszkoli na terenach wiejskich,
zaplanowano też duże środki na realizację zadań w poszczególnych sołectwach
Gminy Olesno.
Bardzo ważną inwestycją dla Olesna, choć
nie wpisaną wprost do budżetu gminy, będzie realizowana od 2018 r. przez
gminną spółkę Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjno - wodociągowej na
terenie aglomeracji Olesno. Łączna kwota
inwestycji szacowana jest na ponad 20
mln zł, w tym dofinansowanie ze środków
NFOŚiGW w wysokości prawie 63%.

Ambicje rozwojowe samorządu są jednak
bardzo duże. Zdecydowano się m.in. na
utworzenie w Oleśnie specjalnej strefy
ekonomicznej, między innymi po to, aby
jeszcze skuteczniej przyciągać do miasta

Powstaje obwodnica Olesna

Rozpoczynają się również prace nad
budową obwodnicy Olesna. Będzie to
największa inwestycja drogowa spośród
pięciu opolskich obwodnic, które wpisane zostały do Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023. Planowane
ogłoszenie postępowania przetargowego
na realizację zadania w trybie Projektuj
& Buduj przewidziane jest w połowie
2018 r. Zakończenie robót budowlanych - w takim scenariuszu - mogłoby
nastąpić w roku 2022. Aktualizacja
Programu Budowy Dróg Krajowych
i wpisanie do niego obwodnicy Olesna,
była możliwa dzięki zwiększeniu przez
rząd budżetu programu ze 107 mld do
135 mld złotych.
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również i tych większych inwestorów.
Początkowo włączono 5,7 ha terenów do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zostały one szybko zagospodarowane
przez inwestorów, należało je więc powiększyć. W sumie, granicami specjalnej
strefy ekonomicznej, objęto 31,5440 ha,
w tym: 10,0572 ha – stanowi własność
gminy Olesno oraz 21,4868 ha - własność
Skarbu Państwa w zasobie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tereny te
zostały w pełni uzbrojone. Wybudowano
sieci: wodociągową, kanalizacyjną, światłowodową oraz gazową przy ulicy Leśnej.
Znajduje się tam także sieć energetyczna
z możliwością dostarczenia mocy energetycznej 5 MW i większej. Przygotowano

dziewięć działek o powierzchni od 0,7 ha
do 14 ha.
Wszystkie tereny inwestycyjne gminy
obejmują 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tereny przeznaczone są pod zabudowę
usługowo-produkcyjną, dla przemysłu,
usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
w tym inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na
inwestycje w gminie, mogą liczyć na wiele
ulg. Do 2026 roku, małe przedsiębiorstwa
mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT
wynoszących nawet 55% kosztów inwestycji. Radni podjęli też uchwałę w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie gminy. Przedsiębiorca może
uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości do kwoty 200 tys.
euro, a dla przedsiębiorców działających
w sektorze transportu drogowego - 100
tys. euro.
Rozwojowi przemysłu musi towarzyszyć
również rozwój infrastruktury, w tym
mieszkaniowej. Działający na terenie
gminy deweloper, znany zresztą w całej
Polsce, oddaje do użytku blok mieszkalny
z 39 lokalami. W czterokondygnacyjnym
budynku są mieszkania dwu- i trzy-pokojowe o powierzchni 37 – 66 mkw. W razie
potrzeby jest możliwość dobudowania
kolejnych dwóch bloków liczących 183
mieszkań. Jednocześnie Gmina Olesno przystąpiła do realizacji programu
„Mieszkanie plus” w wyniku czego powstanie kolejne 60-80 mieszkań o średniej
powierzchni użytkowej 60 m2 .W Oleśnie
znajduje się miejski żłobek, 10 przedszkoli,
8 szkół podstawowych, 3 szkoły średnie
(w tym szkoły zawodowe) oraz szkoła
muzyczna.

www.investin.olesno.pl
Kapitał ŚLĄSKI
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Częstochowa – miasto możliwości

Rok 2017 był dla Częstochowy rokiem nowych inwestycji. Na terenie miasta znajdują się
tereny objęte statusem dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych, które w roku 2017 cieszyły
się szczególnym zainteresowaniem. Od początku istnienia stref w Częstochowie w sumie
przeprowadzono 25 przetargów, a w samym tylko roku 2017 odbyło się ich aż 11.
Kluczowymi dla miasta są dwie inwestycje z branży motoryzacyjnej i hutnictwa szkła. W Częstochowie, na terenie
objętym statusem KSSE powstanie drugi
oddział firmy Guardian, gdzie zatrudnienie znajdzie ponad 150 osób. Poprzedzona
miesiącami rozmów i negocjacji inwestycja jest możliwa dzięki współpracy władz
miasta Częstochowy i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu
Guardian Glass przeprowadzi największą
w swojej historii inwestycję kapitałową,
realizowaną od podstaw. Po ukończeniu
inwestycji Guardian uruchomi nowoczesną linię powlekania szkła, gwarantującą produkcję na poziomie tysiąca
ton dziennie. Dzięki temu konsorcjum
umocni swoją pozycję wśród producentów
szkła w Europie. Jak zapowiada Guardian,
w przyszłym roku przebudowy doczeka
się również zakład już istniejący w Częstochowie. Wszystko po to, by odpowiedzieć
na wciąż rozwijające się potrzeby rynku
Polski i krajów sąsiadujących.
ZF Global Electronics rozszerza swoją
działalność produkcyjną na terenie Europy
Środkowej i jako lokalizację dla nowej
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inwestycji wybrało Częstochowę. To właśnie
tu powstanie zakład produkujący elektronikę wspierającą zaawansowane systemy
bezpieczeństwa, który będzie wspomagał
linie produkcyjne aktywnych i pasywnych
systemów bezpieczeństwa, w tym kamery
nowej generacji oraz systemy elektroniczne
podnoszące bezpieczeństwo pasażerów, jak
np.: układy kontroli poduszek powietrznych. Nowy zakład zostanie uruchomiony
do końca 2019 r. Po osiągnięciu pełnej
wydajności produkcyjnej zatrudniać będzie
300 osób. W przypadku tej inwestycji cieszy
zastosowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym.
Dynamiczny rozwój zakładu gwarantuje też
fakt, że to początkowe stadium życia tych
produktów. Inwestycja jest istotna nie tylko
z perspektywy samego miasta, ale podnosi
atrakcyjność całego subregionu północnego
województwa śląskiego.
W dobie rynku pracownika nie wystarczy
już posiadać atrakcyjnych terenów pod
inwestycje czy nowoczesnych powierzchni
biurowych. Najistotniejszym czynnikiem, który przyciąga do miasta nowych
inwestorów są gruntownie wykształcone

doskonała lokalizacja:
- 9 minut do centrum Metropolii,
- niecałe 20 km do Portu Lotniczego w Pyrzowicach
- bliskie sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej
oraz autostrad A1 i A4
liczne tereny zielone, 5 parków, urokliwe stawy
blisko 20 km nowych ścieżek rowerowych
3 kompleksy sportowe
najstarsza w Polsce zabytkowa Pływalnia Miejska
pole golfowe i strzelnica myśliwska
siłownie na wolnym powietrzu
skatepark, pumptrack, street workout,
tor wyścigowy dla modeli samochodowych

i gotowe do pracy kadry. Częstochowa
od lat reaktywuje szkolnictwo zawodowe
i zmienia jego wizerunek wśród młodzieży, ale przede wszystkim ich rodziców.
Umiejętnie wykorzystanie nauki dla
biznesu i biznesu dla nauki przy wsparciu samorządu jest gwarantem sukcesu
gospodarczego miasta i regionu, dlatego
częstochowskie uczelnie podejmują współpracę z biznesem.
Miasto aktywnie promuje, już nie tylko
swoje atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale
przede wszystkim możliwości rozwoju.
Przedsiębiorcy dużą uwagę przykładają do
klimatu jaki tworzony jest przez samorząd.
Istotne aby to samorząd właśnie wychodził
naprzeciw potrzebom środowiska biznesowego, upraszczając przejście przez procedury administracyjne, tworząc ulgi podatkowe,
czy organizując konferencje, targi i inne
wydarzenia gospodarcze. Tak dzieje się
w Częstochowie. To właśnie miasto jako
marka „Invest in Częstchowa” jest inicjatorem wielu wydarzeń integrujących świat nauki, szkolnictwa i biznesu. Nasze pokolenie
jest świadkiem swoistej transformacji jaka
w skali globalnej dokonuje się w zakresie
funkcjonowania współczesnych aglomeracji.
Bardzo ważne jest wypracowywanie nowych
metod i sposobów komunikacji z mieszkańcami, bo miasto atrakcyjne, przyciągające
nowych studentów i mieszkańców, jest
też atrakcyjne dla inwestorów. Nietypowe
rozwiązania w zakresie promocji również
udowadniają, że Częstochowa jest miastem
ludzi o umysłach otwartych, chętnie podejmujących nowe wyzwania.
Miasto Częstochowa, w czerwcu tego roku
otrzymało Honorowy Medal Europejski. Nagroda przyznawana jest od 2000
i jeszcze nigdy w swej siedemnastoletniej
historii nie została przyznana miastu.
Intensywna promocja Częstochowy pod
kątem przyciągania inwestycji oraz działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości,
profilowania szkolnictwa zawodowego
i technicznego, to działania, które zostały
zauważone w kontekście przyznania
Medalu. W przypadku Częstochowy
doceniona została też szczególnie skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych,
działalność przeciw wykluczeniu społecznemu, dbałość o osoby starsze, rodziny
wielodzietne, akcje szczepień i liczne akcje
edukacyjne dające obraz miasta wyznającego najlepsze unijne wartości.
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Wspierać, inspirować i pomagać
Rozmowa z burmistrz Strumienia Anną Grygierek
Jakie wrażenie wywarło na pani otrzymanie Złotego Lauru?
To miłe, pozytywne zaskoczenie. Cieszę się, że
doceniono mnie jako burmistrza gminy i to,
że próbuję działać na różnych przestrzeniach,
pracując na rzecz samorządu m.in.w Zarządzie
Gmin Wiejskich RP jak również w Śląskim
Związku Gmin i Powiatów. Od początku wychodziłam z założenia żeby jak najlepiej dbać
o gminę i mieszkańców należy pracować na
różnych płaszczyznach, dzięki temu mogę wiele
wnieść na własne podwórko. Od lat angażuję
się w działalność Izby Gospodarczej, wspierając inicjatywy otwierające nowe możliwości
przedsiębiorcom. Wiele osób sądzi, że działania
ograniczają się do znalezienia odpowiednio
uzbrojonej i przygotowanej działki. Strumień
jest gminą miejsko-wiejską, posiadającą bardzo
dobrej jakości grunty. A zatem proces decyzyjny dotyczący inwestycji gospodarczych jest
o wiele dłuższy, bo wymagający przedłożenia
dodatkowych dokumentów, choćby z powodu
Natury 2000. Staram się nie przeszkadzać, ale
wspierać i inspirować, a także pomagać.
Strumień słynie z modernizowania istniejącej już bazy i nadawania jej nowych
znaczeń.
Laury przyznawane są środowiskom samorządowym, gospodarczym i naukowym. To
szerokie spektrum. Ale też na jakość życia
w gminie wpływ ma wiele różnych dziedzin.
Trzeba szerszego spojrzenia, aby widzieć
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wzajemne zależności pomiędzy instytucjami
działającymi na terenie gminy. Najbardziej
widoczne są chodniki, drogi, kanalizacja... To
typowa infrastrukturą, w którą wszyscy dokoła
inwestują. Ale bardzo istotne jest to, żeby
stwarzać możliwości rozwoju gminy poprzez
wykorzystywanie zasobów już istniejących.
Ważne jest wspieranie inicjatyw oddolnych
i docenianie zachowań, które mają na celu
integrowanie wspólnoty. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat udało mi się to połączyć. „Galeria pod Ratuszem” mogła być wybudowana
jako samodzielny budynek. A tak nie było.
Wykorzystaliśmy to, czym dysponowaliśmy.
Zaproponowałam wykorzystanie piwnic Ratusza. W tej chwili jej utrzymanie nie generuje
większych kosztów. Podobnie rzecz ma się
z Centrum Kultury i Rekreacji. Wiedziałam,
że mamy kłopoty z bazą kulturalną. Przedstawiłam pomysł połączenia obiektów basenu
i ośrodka kultury. W budynku, który stwarzał
ogromne możliwości, udało się połączyć
funkcje kulturalne i rekreacyjne. W jednym
miejscu powstał piękny kompleks. Wiele osób
sądzi, że zbudowano ten obiekt od podstaw.
Tymczasem wykorzystaliśmy przestrzeń już
istniejącą. W ten sposób powstało drugie centrum Strumienia. Wykonując termomodernizację budynku przedszkola pamiętałam o tym,
że brakuje miejsca na czytelnię. Powstała ona
z części kotłowni. W ten sposób nie mnożą się
koszty utrzymania tych obiektów. Podobnie
rzecz ma się z salami widowiskowymi w Pruch-

nej i w Bąkowie, jak również w pozostałych
miejscowościach. Są to obiekty wielofunkcyjne.
Gmina składa się z miasta i sześciu
sołectw.
Dbam o zrównoważony rozwój gminy. Wszystkie miejscowości rozwijają się równomiernie.
Wiadomo, że w jednym roku gdzieś zainwestuje się więcej, ale w kolejnym zaczyna się to
wyrównywać. Dlatego na gminę, na działania
samorządu, należy spojrzeć z perspektywy co
najmniej jednej kadencji, a nawet całej dekady.
W tej chwili mamy ponad 4 hektary pod
budownictwo mieszkaniowe w centrum miasta.
Jesteśmy na etapie kompleksowego przygotowania tego terenu, żeby można było się tam
budować. A wokół jest już gotowa infrastruktura oświatowa i kulturalno-rekreacyjna.
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