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Drodzy Czytelnicy! 

Każdy początek roku wiąże się z planami, jakie
przed sobą stawiamy. Strefy i samorządy chcą
zdobyć nie mniej inwestorów niż rok wcześniej,
a inwestorzy chcą uzyskać lepsze wyniki
finansowe. Ten rok na pewno będzie należeć
do ciekawych, o czym przekonują Mirosław
Sekuła, marszałek województwa śląskiego 
i Luk Palmen, menedżer Silesia Automotive
w wywiadach na łamach magazynu STREFA.
Jeśli do tego zdamy sobie sprawę, że czekają
nas kampanie wyborcze do Parlamentu
Europejskiego i samorządów lokalnych, wiemy
już, że jako dziennikarze nudzić się nie
będziemy, czego i Państwu na początku tego
roku życzę. 

Zapraszam do lektury! 

Redaktor prowadzący 
Wojciech Leśny 
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W 2012 r. KSSE pozyskała 25 projektów inwestycyjnych.
Inwestorzy zadeklarowali utworzenie ok. 800 nowych miejsc
pracy i wydanie w Strefie 1,5 mld zł. W 2013 r. Strefa pozyskała
29 projektów inwestycyjnych, a firmy zadeklarowały
stworzenie 1,3 tys. nowych miejsc pracy. Ich wydatki
inwestycyjne z pewnością nie zatrzymają się na kwocie 1,5 mld
zł. Do największych pozyskanych w ubiegłym roku projektów
należą m.in.: rozbudowa fabryki komponentów
samochodowych Magneti Marelli w Sosnowcu oraz budowa
nowego zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich
(producent wyrobów drewnopochodnych). Natomiast
w Tychach swój projekt zrealizuje spółka z branży spożywczej
Ekoland oraz polska spółka amerykańskiego koncernu Dayco,
która w KSSE planuje uruchomić produkcję elementów
do silników. Firma zainwestuje w park maszynowy co
najmniej 43 mln zł i zatrudni docelowo ok. 300 osób. Inwestycji
w Dąbrowie Górniczej dokona firma Ficomirrors Polska,
dostarczająca elementy wyposażenia samochodów,
a w Sosnowcu firma Automotive Lighting Polska. Dużych
inwestycji należy się również spodziewać w Podstrefie
Jastrzębsko-Żorskiej KSSE. Do końca 2016 r. inwestycje mają tu
zrealizować: firma Takoni, która wyda w Strefie 11 mln zł
i stworzy 25 nowych miejsc pracy (utrzymując 247 istniejących)
oraz Pol-Am-Pack (producent opakowań), który na reinwestycję
przeznaczy 130 mln zł, zatrudni 30 nowych pracowników
i utrzyma 302 istniejące miejsca pracy. Natomiast do końca
2017 r. inwestycję powinien zakończyć Eaton Automotive
Systems – obecny od 1997 r. w Strefie inwestor, przeznaczy
na reinwestycję prawie 19 mln zł i utrzyma dotychczasowe
zatrudnienie na poziomie 632 etatów. Spółka TI Poland z branży
motoryzacyjnej – zatrudniająca obecnie 555 osób, do połowy
czerwca 2026 r. wyda w Strefie ponad 65 mln zł. W ubiegłym
roku zezwolenia na działalność w KSSE otrzymały też m.in. firmy:
Krynicki Recykling, Elhand Transformatory czy Saint-Gobain
Glass Polska. Udział rodzimych firm w łącznej wartości inwestycji
wynosi ok. 20 proc. 
Co przyniesie2014 rok? Zarząd KSSE prognozuje, że możnasię
spodziewać ok.25 nowych projektów, a łącznawartość
tegorocznych inwestycji może się zbliżyć do2 mld zł
(przewidywane minimum to1 mld zł). Odpoczątku istnienia
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zrealizowano wniej
już ponad230 projektów dających ponad50 tys. miejsc pracy.
Zrealizowane tu inwestycje kosztowały wsumie już ok.21 mld zł.l

prognozy inwesTycyjne ksse okazały
się lepsze niż zakładano 

ksse ma za sobą 
dobry rok

29 nowych projekTów inwesTycyjnych
owarToŚci co najmniej 1 mld 545 mln zł.
uTrzymanie 12 Tys. isTniejących miejsc
pracy i perspekTywa sTworzenia 1,3 Tys.
nowych – Takimi  wynikami kaTowicka
specjalna sTrefa ekonomiczna
zamknęła 2013 rok

Zdaniem polskich ankietowanych, czynnikiem, który
w największym stopniu będzie determinował strategię firm
w dłuższym okresie, jest postęp technologiczny (85 proc.
wskazań w Polsce i 81 proc. globalnie) oraz przemiany
demograficzne (odpowiednio 53 proc. i 60 proc.).
Jednocześnie tylko 35 proc. prezesów w Polsce uważa, że ich
działy badawczo-rozwojowe oraz działy zasobów ludzkich są
dobrze przygotowane do wyzwań, jakie stawia przed nimi
przyszłość. Na świecie wskaźniki te wynoszą odpowiednio
28 proc. i 34 proc. – Cieszy fakt, iż polscy menedżerowie
dostrzegają słabość swoich działów badawczo-rozwojowych
oraz zasobów ludzkich. Innowacje realizowane dzięki
zatrudnianiu najlepszych kadr będą podstawą
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w nadchodzących
latach – mówi Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny
PwC w Polsce. – Z drugiej strony trzeba zauważyć, że wiele
polskich firm wciąż pokłada nadzieję przede wszystkim
w niskich kosztach produkcji. Taka strategia może zemścić się
w przyszłości – podkreśla Orłowski. Tymczasem w ostatnich
latach rośnie w Polsce i na świecie zaniepokojenie możliwym
brakiem dostępności do kluczowych umiejętności. Rok temu
obawy takie wyrażało 58 proc. ankietowanych na świecie,
podczas gdy w tym roku wyzwania tego typu widzi już 63 proc.
Problem dostępności wykwalifikowanych kadr zaczynają także
coraz wyraźniej dostrzegać ankietowani w Polsce – niepokój
o jakość zasobów ludzkich wyraziło w tym roku aż 55 proc.
polskich respondentów, w porównaniu do 37 proc. w zeszłym
roku. – Może być to sporym wyzwaniem dla działów HR
w firmach – ich pracownicy staną bowiem przed zadaniem
poszukiwania nowych specjalistów, a dostępność kluczowych
talentów, pomimo trwających zwolnień, będzie znacznie
mniejsza niż w ostatnich latach – zauważa Olga Grygier-
Siddons, prezes PwC w Polsce. A jak Polska wypada
na mapie firm zagranicznych? Zajmuje 24. miejsce
pod względem liczby odpowiedzi dotyczących rynków
priorytetowych w badaniu globalnym PwC – tuż za takimi
krajami jak Turcja czy Malezja i tuż przed Hong-Kongiem,
Włochami, czy Hiszpanią. Nasz kraj jest natomiast
zdecydowanym liderem w regionie Europy Centralnej. Jako
jeden z trzech najważniejszych rynków, Polskę wskazuje
około 2,5 proc. ankietowanych w skali globalnej – dwa razy
więcej niż Rumunię, cztery razy więcej niż Czechy i osiem razy
więcej niż Węgry. l

Z najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Pojazdów (ACEA) wynika, że w całym 2013 r. w Europie zostało
zarejestrowanych 11,85 mln samochodów osobowych, czyli o 1,7 proc.
mniej niż rok temu. To szósty z kolei rok zakończony spadkiem. Lepszym
wynikiem może pochwalić się Polska. Nasz kraj, po raz pierwszy
od trzech lat, zanotował ponad 6 proc. wzrost rok do roku – prawie 290
tys. sprzedanych aut osobowych. Jeśli chodzi o strukturę
kupujących – blisko w 60 proc. salony odwiedzały firmy, a tylko w 40
proc. nabywcami byli klienci indywidualni. Według danych IBRM Samar,
najchętniej kupowanym samochodem w 2013 r. w segmencie osobówek
w Polsce była Skoda (ponad 36 tys. sprzedanych modeli). Tuż za nią
uplasowały się Volkswagen i Toyota. Nieco inaczej prezentuje się
europejska mapa producentów. W ciągu minionych dwunastu miesięcy,
pomimo kilkuprocentowego spadku, liderem sprzedaży pozostaje marka
Volkswagen z 1,5 mln sprzedanych aut. Co dalej? – W Polsce,
szczególnie w pierwszych miesiącach roku, będziemy mieć do czynienia
ze wzrostem popytu na nowe osobówki za sprawą okna derogacyjnego,
które umożliwia firmom odliczenie całego VAT-u od zakupionej
floty – mówi Paweł Gos. – Liczba 310–320 tys. nowych rejestracji w tym
roku (co da nam ok. 5-10 proc. wzrost r/r), moim zdaniem wydaje się
realna – podsumowuje Paweł Gos. l

badanie „ceo survey 2014” pwc – 
głos prezesów z całego ŚwiaTa

szefowie firm
w polsce sTawiają
na rozwój

około 1/3 ankieTowanych w polsce
i na Świecie uważa, że innowacje będą
głównym moTorem wzrosTu ich
przedsiębiorsTw w najbliższym
czasie – wynika z 17. edycji globalnego
badania firmy pwc „ceo survey 2014”

sprzedaż samochodów osobowych w polsce
i na Świecie

polska
przyspieszyła,
w europie spadki
wyhamowały
– osTaTnie dane makroekonomiczne, 
jak iTe doTyczące przemysłu, skłaniają mnie
do opTymisTycznego przypuszczenia, 
że obecny rok, zarówno dla polskiej 
jak i europejskiej branży moToryzacyjnej,
będzie lepszy od minionego – mówi paweł gos,
prezes exacT sysTems i członek polskiej izby
moToryzacji
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Bez KSSE przekształcenie
przemysłu województwa
śląskiego nie byłoby możliwe
Doskonale pamiętam czasy, kiedy 
z 24 tysięcy miejsc pracy w górnictwie,
w Zabrzu zostało tysiąc – teraz jest
ich 150. KSSE była takim nadzwyczajnym
rozwiązaniem, które w czasach
najsilniejszych zmian
restrukturyzacyjnych starego przemysłu
nie tylko przyniosło nowe miejsca pracy,
ale i nadzieję dla społeczeństwa

hisToryczne
wyzwanie

przed
nami
z mirosławem sekułą,
marszałkiem wojewódzTwa
Śląskiego rozmawia 
wojciech leŚny

miroSław SEKuła
Urodził się 20 czerwca 1955 r.
w Strzelcach Opolskich. W 1980
ukończył studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. W latach 1980-1998
pracował w Instytucie
Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu, najpierw jako asystent,
później członek Rady Naukowej.
W 1990 został wybrany do rady
miejskiej Zabrza, w której
zajmował stanowisko
wiceprzewodniczącego.
W latach 1994-1998 pełnił funkcję
wiceprezydenta Zabrza. 
Od 20 października 1997 
do 20 lipca 2001 sprawował
mandat posła na Sejm z listy
AWS. W 2001 Sejm powołał go
na stanowisko prezesa
Najwyższej Izby Kontroli.
Po wyrażeniu zgody przez Senat
w dniu 20 lipca 2001, Mirosław
Sekuła objął stanowisko prezesa
NIK. Urzędowanie zakończył
22 sierpnia 2007 r. W wyborach
parlamentarnych w 2007 po raz
drugi uzyskał mandat poselski,
kandydując w okręgu gliwickim
z listy Platformy Obywatelskiej.
Od 21 stycznia 2013 pełni funkcję
marszałka województwa
śląskiego, zastępując
odwołanego Adama
Matusiewicza.

Kto jest kim?

{ sTrefa vip }

13% 
Tyle województwo
śląskie wypracowuje
rocznie krajowego pkb
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Stre fa: Ja ko mar sza łek sta nął Pan przed wy zwa niem upo rząd ko wa nia
spraw wo je wódz twa ślą skie go, któ re w nie ma łym ba ła ga nie zo sta wił
po so bie Pań ski po przed nik. Jak obec nie wy glą da sy tu acja fi nan so wa wo je -
wódz twa?
Mi ro sław Se ku ła: Naj gor sze jest to, że kło po ty wo je wódz twa po ja wi -
ły się w mo men cie, kie dy by ły w nim re ali zo wa ne naj więk sze in we -
sty cje: Ko le je Ślą skie, Dro go wa Tra sa Śred ni co wa, Sta dion Ślą ski
i Mu zeum Ślą skie. Tym cza sem od trzech lat ma my do czy nie nia ze
zmniej sza ją cy mi się wpły wa mi po dat ko wy mi w ca łym pań stwie,
a więc rów nież w wo je wódz twie ślą skim. Do te go do szły wy dat ki
nie spo dzie wa ne, np. zwią za ne z Ko le ja mi Ślą ski mi. Przy po mnę, że
ubie gło rocz ne stra ty te go prze woź ni ka osią gnę ły po nad 60 mln zł,
a sku mu lo wa ne stra ty od po cząt ku ich ist nie nia – prze kro czą
80 mln zł. Tyl ko w mi nio nym ro ku prze zna czy li śmy na pod wyż sze -
nie ka pi ta łu Ko lei Ślą skich po nad 44 mln zł. W obec nym bę dzie to
kwo ta wy no szą ca przy naj mniej 30 mln zł. Po ja wi ły się rów nież pro -
ble my z płyn no ścią fi nan so wą przy bu do wie Dro go wej Tra sy Śred -
ni co wej. Na po cząt ku 2013 r. oka za ło się, że do jej za mknię cia fi -
nan so we go za brak nie 330 mln zł. Na szczę ście wspól nie z Mi ni ster -
stwem Fi nan sów, Trans por tu i ów cze snym Mi ni ster stwem Roz wo ju
Re gio nal ne go, a tak że mia stem Gli wi ce, uda ło się wy pra co wać roz -
wią za nie, któ re przy spo rzy tej in we sty cji po nad 400 mln zł i do pro -
wa dzi do za mknię cia jej fi nan so wa nia. Cze ka my jesz cze na osta -
tecz ną ak cep ta cję Ko mi sji Eu ro pej skiej w tej spra wie. 

Na wiel kie in we sty cje na ło żył się trend zmniej sza ją cych do cho dów.
Tak, i to pro wa dzi do tak sil nych na pięć fi nan so wych, że trze ba z wie -
lu za dań re zy gno wać al bo prze su wać je w cza sie. Nie ste ty, ale by ło
tak, że w tych tłu stych la tach dla wo je wódz twa ślą skie go, zbyt lek ką
rę ką wy da wa no pie nią dze i w mo men cie, kie dy przy szły chu de – nic
nie zo sta ło w za pa sie, a jesz cze mu si my po no sić kosz ty in we sty cji,
któ re w tym cza sie zo sta ły pod ję te.

Jed nak po wo li za czy na pa no wać po rzą dek. Przy kła dem jest Mu zeum Ślą -
skie, któ re nie dłu go zo sta nie otwar te.
Są po stę py, ale jest jesz cze wie le do zro bie nia i li czę, że ze wspar -
ciem rad nych sej mi ku, uda się do koń ca ka den cji nie tyl ko te spra wy
upo rząd ko wać, ale i usta wić je tak, że by póź niej mo gły być spo koj -
nie koń czo ne i kon ty nu owa ne. 

Na czym po wi nien sku pić swo je dzia ła nia sa mo rząd wo je wódz twa w naj bliż -
szych la tach?
Na roz wo ju go spo dar czym. Cią gle je ste śmy w do brej kon dy cji eko -
no micz nej – do star cza my 13 proc. PKB, je ste śmy na dru gim miej scu
w kra ju. Na pierw szym miej scu jest wo je wódz two ma zo wiec kie,
na trze cim – wiel ko pol skie, a na czwar tym – dol no ślą skie. I te czte ry
wo je wódz twa wy twa rza ją aż 53 proc. PKB. Jed nak je śli prze li czy my
ten pro dukt kra jo wy brut to na miesz kań ca, to już nie je ste śmy na dru -
gim miej scu, tyl ko na czwar tym – za dol no ślą skim. Ozna cza to, że je -
śli nie bę dzie my zwięk szać wy daj no ści pra cy w na szym wo je wódz -
twie i nie bę dzie my zwięk szać kon ku ren cyj no ści, in no wa cyj no ści na -
szej go spo dar ki, to ko lej ne wo je wódz twa bę dą nas prze ska ki wa ły
w roz wo ju. I to jest na praw dę hi sto rycz ne wy zwa nie, po nie waż ma my
do dys po zy cji no wą per spek ty wę fi nan so wą, w któ rej naj więk szy re -
gio nal ny pro gram ope ra cyj ny jest prze zna czo ny dla wo je wódz twa
ślą skie go. Tu cho dzi o po nad 3 mld 473 mln eu ro na sie dem lat.
Za na mi w ko lej ce jest wo je wódz two ma ło pol skie z 2,8 mld eu ro. Na -
to miast wszyst kie po zo sta łe wo je wódz twa ma ją po ni żej 2,5 mld eu ro.
Dla te go nie zwy kle waż ne jest to, jak te pie nią dze wy ko rzy sta my – czy
pój dzie my ścież ką roz wo ju, czy kon sump cji.

Za tem na co po win ny zo stać prze zna czo ne te środ ki?
Zgod nie z ha słem, któ re pro mu je wi ce pre mier Elż bie ta Bień kow -
ska, no wa per spek ty wa po win na zak ty wi zo wać przede wszyst kim
ośrod ki biz ne su, na uki i sa mo rzą du. Uwa żam, że to jest szcze gól nie
waż ne w wo je wódz twie ślą skim. Oprócz środ ków z re gio nal ne go
pro gra mu ope ra cyj ne go, po win ni śmy jesz cze po zy skać co naj -
mniej 5 mld eu ro z pro gra mów ho ry zon tal nych – ca ła pu la wy no -
si 82,5 mld eu ro. Gdy by uda ło się zdo być w su mie 8 mld eu ro, to
mo gli by śmy go spo da ro wać tak, że by przez ko lej nych sie dem lat,
przy naj mniej mi liard rocz nie był prze zna cza ny na roz wój, bo tych
środ ków na roz wój nie da się wy ge ne ro wać w ża den in ny spo sób.
Przy po mnę, że bu dżet wo je wódz twa ślą skie go – ze wszyst ki mi in -
we sty cja mi – wy no si 2 mld zł rocz nie. Tym cza sem ta ki je den mi liard
eu ro na roz wój, to po nad 4 mld zł rocz nie, czy li mó wi my o ta kich
środ kach na sam roz wój, któ re mo gą dwu krot nie prze wyż szać rocz -
ny bu dżet wo je wódz twa ślą skie go. Je że li tę szan sę wy ko rzy sta my,
to bę dzie my szyb ko się roz wi jać. Je śli nie – to cze ka ją nas ta kie sa -
me wstrzą sy go spo dar cze i kry zy sy, ja kich do świad czy ły Hisz pa nia,
Por tu ga lia czy Gre cja.

Pa nie mar szał ku, jak Pan oce nia dzia łal ność Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej?
Przede wszyst kim bez KSSE prze kształ ce nie prze my słu wo je wódz -
twa ślą skie go nie by ło by moż li we. Do sko na le pa mię tam cza sy, kie dy
z 24 ty się cy miejsc pra cy w gór nic twie, w Za brzu zo sta ło ty siąc – te -
raz jest ich 150. KSSE by ła ta kim nad zwy czaj nym roz wią za niem, któ -
re w cza sach naj sil niej szych zmian re struk tu ry za cyj nych sta re go
prze my słu nie tyl ko przy nio sło no we miej sca pra cy, ale i na dzie ję dla
spo łe czeń stwa, że są też in ne moż li wo ści pro wa dze nia dzia łal no ści.
Dziś, kie dy spoj rzy my na naj now sze ze sta wie nie efek tów funk cjo no -
wa nia SSE w Pol sce, oka zu je się, że na ko niec II kwar ta łu 2013 r., licz -
ba waż nych ze zwo leń w KSSE wy no si 239, a w ca łej Pol sce – 1600.
W sa mej KSSE zre ali zo wa no in we sty cje za 20,4 mld zł, na 88 mi liar -
dów za in we sto wa nych we wszyst kich Stre fach. No we miej sca pra -
cy? Po nad 38 tysięcy, z cze go 12 tysięcy to sta łe miej sca pra cy. Je że -
li do te go do ło ży my co naj mniej pię cio krot nie wię cej miejsc pra cy
w oto cze niu Stref, to mo że my po wie dzieć, że roz pro szo na KSSE wal -
nie przy czy ni ła się do suk ce su w prze kształ ce niu na szych sta rych
prze my słów, któ re ist nia ły tu taj przed ro kiem 90.

Zgodnie z hasłem, które
promuje Pani wicepremier
Elżbieta Bieńkowska, nowa
perspektywa powinna
zaktywizować przede
wszystkim ośrodki biznesu,
nauki i samorządu.
Uważam, że to jest
szczególnie ważne
w województwie śląskim
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KSSE to nie tyl ko no we prze my sły, ale i im ple men ta cja no wych tech no lo gii.
I te go wła śnie nam po trze ba – naj wyż szych, naj bar dziej in no wa cyj -
nych, świa to wych tech no lo gii. 85 proc. wszyst kich in we sty cji ame ry -
kań skich w pol skich Stre fach zo sta ło do ko na nych w na szej Stre fie.
To sta no wi 6,2 mld na kła dów in we sty cyj nych KSSE, czy li 31,5 proc.
jej ogól nej su my. Ma my za tem do czy nie nia z praw dzi wą ame ry ka ni -
za cją KSSE, któ rej istot ny kom po nent sta no wią ta kie fir my jak:
GMMP, Ge ne ral Elec tric czy Del phi. I z te go po wo du na le ży się tyl ko
cie szyć, bo ozna cza to, że tech no lo gia, któ ra zo sta ła u nas uru cho -
mio na, jest naj lep sza na świe cie.

Czy w Pań skiej opi nii Stre fy po win ny po zo stać w swo im do tych cza so wym
kształ cie, je śli pro blem bez ro bo cia nie jest już tak ka ta stro fal ny?
We dług mnie SSE by ły świet nym roz wią za niem przed dwu dzie stu
kil ku la ty. Te raz, po nie waż nikt nie wy my ślił ni cze go lep sze go – prze -
dłu żo no dzia ła nie Stref do 2026 ro ku i ca łe szczę ście, że to się sta ło.
Ina czej za czę ła by się pa ni ka in we sto rów przed za trza sku ją cy mi się
drzwia mi i zwi ja nie dzia łal no ści. Do brze, że sy tu acja się uspo ko iła.
Mam tak że świa do mość, że tak sa mo jak w la tach 90. uda ło się wy -
pra co wać po mysł na Stre fy, te raz mu si my mieć coś wię cej. Mu si my
wy pra co wać no wą pro po zy cję, no we otwar cie.

Czy ta kim roz wią za niem mo że być two rze nie kla strów? W przy pad ku ślą -
ska, kla stra au to mo ti ve?
My ślę, że w tym ob sza rze trze ba po pie rać każ dy po mysł, któ ry za -
kła da zwięk sze nie efek tyw no ści go spo dar czej. Nam szcze gól nie
po trze ba ta kich roz wią zań, któ re do pro wa dzą do re in du stria li za cji
na sze go wo je wódz twa. Ta kiej re in du stria li za cji, któ ra bę dzie wpro -
wa dzać no we prze my sły i no we ak tyw no ści. Po trzeb ne nam są in no -
wa cje i więk sza kon ku ren cyj ność. l

11
11

Coneser Club Katowice przy KSSE 
40-014 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. +48 32 355 88 88  www.coneserclub.pl

Każdy szanujący się klub dla koneserów musi posiadać to pomieszczenie. Palenie cygar nie przyniesie nam pełni doznań, jeśli wilgotność powietrza, temperatura i przewiew
nie będą odpowiednio dobrane. W Coneser Club Katowice poza cigar room’em w ofercie znaleźć można także najlepsze cygara na rynku. 

Cigar room
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Adriana 
Urgacz-Kuźniak

logisTyka
o Tym się

rozmawia
firmy logisTyczne pojawiły się w polsce dwie dekady Temu,
jednak zadania przypisywane Tej branży, realizowane były

od czasu pierwszych działań człowieka związanych ze
zorganizowaną wymianą Towarów. To poTrzeba sprawnego

dosTarczenia i odebrania surowców oraz goTowych wyrobów
doprowadziła do powsTania szlaków handlowych w linii,

w kTórej do dziŚ przebiega wiele polskich auTosTrad

Z
po ję ciem lo gi sty ka wią że się jed nak współ -
cze śnie wie le in nych czyn no ści uspraw nia -
ją cych prze pływ to wa rów, a przed bran żą ry -
su ją się co raz to no we wy zwa nia wy ni ka ją ce
m.in. z po stę pu tech nicz ne go i wzro stu wy -

ma gań sta wia nych przez klien tów. Dla te go tak waż ne są
roz mo wy do ty czą ce przy szło ści te go sek to ra i ocze ki wań
firm ko rzy sta ją cych z je go usług. Mię dzy in ny mi dla te go
wła śnie miesz czą ca się w gli wic kiej pod stre fie KSSE fir ma
Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska sta ła się or ga ni za to rem
kon fe ren cji skie ro wa nej do klien tów z bran ży AGD, któ rej
dru ga edy cja od bę dzie się w po ło wie ma ja. 

lo gi sTy ka 2020
Jed nym zgłów nych te ma tów zza kre su lo gi sty ki oma wia nych
naubiegłorocznej konferencji, by ły za gad nie nia do ty czą ce
eko lo gii. To zpew no ścią jed no zwy zwań, ja kie stoi przed fir -
ma mi z tej bran ży. Po pu lar ne wPol sce ha sło „ti ry na to ry”, pó ki
co, po zo sta je je dy nie pu stym slo ga nem. Nie ozna cza to jed -
nak, że bran ża zre zy gno wa ła zdzia łań, ma ją cych nace lu
wpro wa dze nie roz wią zań sprzy ja ją cych ochro nie śro do wi ska.
Obec nie bar dzo po pu lar nym ha słem jest tu „eko lo gia, eko no -
mia i spo łe czeń stwo”, awpi su je się ono wmoc no dys ku to wa -
ny mo del „Lo gi sty ka2020”. – Te trzy ele men ty mu szą iść ze
so bą wpa rze – mó wi Ar ka diusz Ru do wicz, dy rek tor sprze da -
ży Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska. – Mó wiąc oeko lo gii, mó wi -

my oszu ka niu roz wią zań, któ re zop ty ma li zu ją prze pły wy to wa -
rów, dzię ki cze mu za osz czę dzi my czas i ener gię. Na sza fir ma
do ta kiej kon cep cji przy stą pi ła kil ka lat te mu. Pro jek tu je my
dzia ła nia, któ re łą czą te trzy ele men ty. Sta wia my naza so by
ludz kie, nado brą eko no mię wpo łą cze niu zdba ło ścią oeko lo -
gię –mówi Arkadiusz Rudowicz. 
Ja ko przy kład, nasz roz mów ca opi su je spe cja li stycz ną
usłu gę, któ rą Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska wpro wa dził
dla swo je go klu czo we go klien ta, pod mar ką: Part Export
Cen ter. – Usłu ga ta po le ga na tym, że kon so li du je my prze -
sył ki od do staw ców z Eu ro py dla fa bry ki zlo ka li zo wa nej
w Skt. Pe ters bur gu – wy ja śnia Ru do wicz. – Do staw cy,
a jest ich kil ku na stu, nie prze wo żą czę ści in dy wi du al nie
do Ro sji. Tra fia ją one naj pierw do na sze go ma ga zy nu, tu -
taj są od po wied nio przy go to wy wa ne do wy sył ki i w jed -
nym kon te ne rze prze sy ła ne do ad re sa ta. Ko rzy ści są
dwie: mniej sza liczba kon te ne rów prze sy ła nych do Ro sji,
co da je oszczęd ność fi nan so wą i mak sy mal ną – w tym
przy pad ku się ga ją ca aż pra wie 90 proc. – uty li za cję kon -
te ne rów, do któ rej na szej fir mie uda ło się do pro wa dzić.
Mó wiąc ję zy kiem zro zu mia łym, po le ga to na jak naj lep -
szym wy ko rzy sta niu ich ob ję to ści. Kon te ner za pa ko wa ny
w Gli wi cach trans por tem dro go wym prze wo żo ny jest
do ter mi na la w Sław ko wie lub So śni cy, gdzie zo sta je za ła -
do wa ny na po ciąg, stam tąd tra fia do por tu mor skie go
w Gdy ni i stat kiem prze wo żo ny jest do Skt. Pe ters bur ga.

NOWY OBSZAR KSSE
 Ulgi podatkowe.

  Plan zagospodarowania: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

terenem pod plac manewrowy i parking. 

2

2.
2.

Kontakt:

e-mail: zory@ksse.com.pl
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arKaDiuSZ ruDowicZ
W Müller Die lila Logistik pracuje na stanowisku
dyrektora handlowego. Ukończył Politechnikę
Częstochowską, Uniwersytet Śląski oraz Wyższą
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Swój czas
dzieli między pracę, wychowanie synka Michała
i pasje. Od lat zajmuje się fotografią. Jest między
innymi dedykowanym fotografem swojej ukochanej
hokejowej drużyny – GKS Tychy. 

Kto jest kim? Dzię ki tym roz wią za niom klient oszczę dza czas i pie nią -
dze – wyjaśnia Rudowicz.
Dba łość o port fel klien ta zo sta ła do ce nio na m.in. przez jed -
ne go z klu czo wych dla Müller – Die lila Logistik Pol ska – Ge -
ne ral Mo tors, któ ry trzy ra zy z rzę du, w latach 2011, 2012
i 2013 przy zna ł fir mie na gro dę do staw cy ro ku.

przy szłoŚć jesT w ouT so ur cin gu
Ko lej nym te ma tem, któ ry spo tkał się z du żym za in te re so -
wa niem, był out so ur cing, czy li kon cep cja prze ka za nia za -
dań niezwią za nych bezpośrednio z podstawową dzia łal no -
ścią, fir mom ze wnętrz nym – w tym przy pad ku m.in. lo gi -
stycz nym. – W Müller – Die lila Logistik Pol ska je ste śmy
prze ko na ni, że fa bry ki po win ny sku pić się przede wszyst -
kim na pro duk cji, na to miast kwe stie or ga ni za cji lo gi sty ki
zde cy do wa nie le piej jest prze ka zać fir mom, któ re się w tej
dzie dzi nie spe cja li zu ją – pod kre śla dy rek tor sprze da ży
Müller – Die lila Logistik Pol ska. – W przy szło ści, w znacz -
nie więk szym za kre sie niż obec nie, to fir my lo gi stycz ne bę -
dą przej mo wa ły za da nia zwią za ne z ob słu gą ma ga zy nów,
bę dą pro po no wać roz wią za nia lo gi stycz ne, wy ko rzy stu jąc
swo ją wie dzę, do świad cze nie, za so by ludz kie i no we tech -
no lo gie. Bo prze cież wie le firm z te go sek to ra wy da je spo -
rą pu lę pie nię dzy na ba da nia i roz wój. Szu ka my no wych
dróg, no wych roz wią zań. Ma my gru pę kon sul tan tów, któ -
rzy do ra dza ją klien tom, opty ma li zu jąc wy ko rzy sty wa ne
przez nich roz wią za nia lo gi stycz ne – tłumaczy Rudowicz.

Pol ska ma tę do god ną sy tu ację, że jest zlo ka li zo wa -
na w miej scu istot nym dla prze pły wu to wa rów, zwłasz cza
mię dzy Eu ro pą Za chod nią a Wschod nią. Szcze gól nie ry -
nek wschod ni jest bar dzo lu kra tyw ny i po chła nia spo re
ilo ści dóbr i usług ofe ro wa nych przez Za chód. Pol ska jest
dla tej wy mia ny „po dro dze”, więc fir my lo gi stycz ne ma ją
w tym kra ju ogrom ną przy szłość. Po wsta ją no we kie run ki
na uczel niach i szko ły spe cja li zu ją ce się w lo gi sty ce, któ re
cie szą się du żym za in te re so wa niem mło dych lu dzi.

To, co za na mi
Ar ka diusz Ru do wicz przy go dę z lo gi sty ką roz po czął
w 2002 ro ku. – Wte dy nie by li śmy jesz cze w Unii, co ozna -
cza ło, że każ dy to war, któ ry prze kra czał gra ni cę, pod da -
wa ny był od pra wie cel nej – wspo mi na. – To był cie ka wy
okres, du żo się uczy li śmy. Wpro wa dza li śmy wie le roz wią -
zań ba zu jąc na do świad cze niu Eu ro py Za chod niej. Wte -
dy po wsta wa ło bar dzo du żo firm lo gi stycz nych i prze wo -
zo wych. Na dro dze po ja wia ło się co raz wię cej sa mo cho -
dów o du żej ła dow no ści, któ re prze rzu ca ły to war z miej -
sca na miej sce. Nie ste ty, ko lej zo sta ła tro chę w ty le, ze
wzglę du na mniej szą do stęp ność i pew ne ogra ni cze nia
zwią za ne z do jaz dem – opowiada. 
Rok 2008, czy li po czą tek słyn ne go kry zy su eko no micz ne -
go, tro chę przy ha mo wał tem po roz wo ju bran ży, jed nak fir -
my lo gi stycz ne na dal po sze rza ją za kres ofe ro wa nych
usług, in we stu ją w no we lo ka li za cje w kra ju i za gra ni cą,

do ko nu jąc eks pan sji przede wszyst kim w kie run ku
wschod nim. 
Dla na sze go kra ju waż nym dla te go sek to ra by ło po -
wsta nie i roz wój stref eko no micz nych. Po ja wi ło się wte dy
w Pol sce wie le za gra nicz nych kon cer nów, ma ją cych po -
zy tyw ne do świad cze nia ze współ pra cy z fir ma mi lo gi -
stycz ny mi, two rząc tu, na miej scu po pyt na te go ty pu
usłu gi. 
– W lo gi sty ce za po wia da się bar dzo cie ka wy okres zwią -
za ny ze wzro stem za po trze bo wa nia i ilo ści klien tów, z cze -
go się bar dzo cie szy my i nie za mie rza my te go prze -
spać – de kla ru je Ar ka diusz Ru do wicz.

W Müller – Die lila Logistik Polska jesteśmy
przekonani, że fabryki powinny skupić się
przede wszystkim na produkcji, natomiast
kwestie organizacji logistyki zdecydowanie
lepiej jest przekazać firmom, które się w tej
dziedzinie specjalizują

po dro dze zagd
Kon fe ren cja pod ha słem „Po dro dze z AGD”, mia ła miej -
sce 16 ma ja ubie głe go ro ku w Pie ka rach Ślą skich. Jej te -
ma ty ka łą czy ła za gad nie nia zwią za ne z bran żą lo gi stycz -
ną z pro ble ma ty ką bli ską fir mom z sek to ra AGD. Zwią za -
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rozwój
sTrefy 

z bernardem pusTelnikiem,
burmisTrzem bierunia
rozmawia wojciech leŚny

To dla nas 
prioryTeT

Co roku w Bieruniu
realizowane są
inwestycje znacząco
podwyższające
standard życia

Sporo na nie wydajemy.
często jest to ok. 1/3 całości
wydatków i stanowi to
bardzo dobry wynik.
rozwijamy infrastrukturę
w każdej dziedzinie

ne to by ło z fak tem, że or ga ni za tor wy da rze nia,
Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska, współ pra cu je m.in. z fir -
mą Whir lpo ol i wło ską fir mą Eli ca. Już pierw sza edy cja
oka za ła się suk ce sem. Przy by li przed sta wi cie le nie mal
wszyst kich zna czą cych pro du cen tów, a za pro po no wa ne
te ma ty wy wo ła ły wie le dys ku sji za rów no na fo rum ofi cjal -
ne go spo tka nia, jak i nie co póź niej, w ku lu arach. 
– Ja ko że zaj mu ję sta no wi sko dy rek to ra han dlo we go, od -
wie dzam klien tów i ana li zu ję ich ocze ki wa nia – wy ja śnia
ge ne zę po my słu zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji Ar ka diusz
Ru do wicz. – Na pod sta wie roz mów z na szy mi part ne ra mi
z bran ży AGD, do sze dłem do wnio sku, że bra ku je wy da -
rze nia, któ re mo gło by ze brać wszyst kich tych pro du cen -
tów w jed nym miej scu i umoż li wić pod ję cie dys ku sji o pro -
ble mach, w tym m.in. do ty czą cych współ cze snej lo gi sty -
ki – mówi.

Mówiąc o ekologii, mówimy o szukaniu
rozwiązań, które zoptymalizują przepływy
towarów, dzięki czemu zaoszczędzimy czas
i energię. Nasza firma do takiej koncepcji
przystąpiła kilka lat temu. Projektujemy
działania, które łączą te elementy

Na le ży tu za uwa żyć, że Pol ska, w ska li eu ro pej skiej, jest li -
de rem w pro duk cji AGD. Ma my w na szym kra ju zlo ka li zo -
wa ne fa bry ki nie mal wszyst kich li czą cych się pro du cen -
tów świa to wych, a je dy na w Eu ro pie fa bry ka Sam sun ga
otwar ta zo sta ła we Wron kach ko ło Po zna nia. Je ste śmy
więc bar dzo bo ga tym ryn kiem, je śli cho dzi o do świad cze -
nie w pro duk cji AGD, nie od by wa ło się jed nak do tąd żad -

ne spo tka nie o te ma ty ce lo gi stycz nej, na któ rym moż li we
by ło by omó wie nie pro ble mów, do ty ka jących tę bran -
żę. – Dla te go po oko ło dwu let niej ob ser wa cji, w 2012 ro -
ku zro dzi ła się w Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska idea zor -
ga ni zo wa nia kon fe ren cji – kon ty nu uje Ru do wicz. 
Po ro ku pra cy nad kon cep cją, w ma ju 2013 ro ku wy da rze -
nie to do szło do skut ku. Nie moż na w tym miej scu po mi -
nąć wkła du part ne rów stra te gicz nych, któ rzy bra li udział
w przy go to wa niu kon fe ren cji. Ho no ro wym pa tro na tem
wspar ła ją Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz -
na. – Jak wia do mo, więk szość pro du cen tów zlo ka li zo wa -
nych jest na te re nach stref eko no micz nych w Pol sce, za -
tem sa mo po ja wie nie się na zwy KSSE mia ło ogrom ne zna -
cze nie – za uwa ża dy rek tor sprze da ży Müller – Die li la Lo gi -
stik Pol ska. – Dru gim, bar dzo waż nym part ne rem był CE -
CED Pol ska (Zwią zek Pra co daw ców AGD), or ga ni za cja,
któ ra łą czy in te re sy wszyst kich pra co daw ców tej bran ży.
Oczy wi ście mie li śmy też part ne rów pro gra mo wych: m.in.
fir my SE GRO, De lo it te, Jo nes Lang La Sal le, Ot to, Em tor,
Po rsche Lel lek – wymienia Rudowicz.
Na ba zie suk ce su te go wy da rze nia, już na stęp ne go dnia
pod ję ta zo sta ła de cy zja o zor ga ni zo wa niu ko lej nej edy -
cji. – Ta kon fe ren cja bę dzie mia ła miej sce naj praw do po -
dob niej 15 ma ja, w tym sa mym ho te lu w Pie ka rach Ślą -
skich – za po wia da Ar ka diusz Ru do wicz. – Po now nie po -
sta ra my się po łą czyć te ma ty kę zwią za ną z bran żą AGD
z za gad nie nia mi z sek to ra lo gi sty ki. Na szą am bi cją jest
jed nak, aby uczy nić to wy da rze nie jesz cze bar dziej in te re -
su ją cym – trwa ją roz mo wy ze zna ny mi oso ba mi, któ re
chcie li by śmy go ścić w Pie ka rach Ślą skich. Za pro sze nia
do na szych part ne rów zo sta ną wy sła ne w mar cu. 
Już te raz po ja wia ją się sy gna ły, że jest to wy da rze nie
ocze ki wa ne… l
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Strefa: Bieruń współpracuje z KSSE od 2005 r. Jak Pan ocenia te minione
lata?
Bernard Pustelnik: Strefa w Bieruniu to długa historia, mająca
etapy burzliwych wzlotów jak i stagnacji. Już w 2005 r. Strefa
uzyskała status prawny decyzją Rady Ministrów i od tego czasu
funkcjonuje jako Podstrefa Tyska. Przez cztery lata Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przygotowywała tereny
do sprzedaży, a kiedy to już było możliwe, Bieruń nawiedziła
powódź. W tym czasie zorganizowano cztery przetargi dla
potencjalnych inwestorów, ale nie było zainteresowanych.
38,5 ha strefowych terenów kilka lat czekało na
zagospodarowanie – mimo wybudowania ze środków gminnych
węzła komunikacyjnego łączącego Strefę z DK 44. Był to trudny
czas dla nas wszystkich.

Jakim sposobem próbował Pan wybrnąć z tej sytuacji?
Zależało nam, aby skupić w jednym miejscu wszelkie środowiska
związane z tematem i spróbować wypracować jakieś rozwiązania.
W 2011 r. zorganizowaliśmy, przy współpracy Elżbiety
Bieńkowskiej (wówczas minister Rozwoju Regionalnego) oraz
firmy Sistema Poland, pierwszą konferencję – „Możliwości
inwestowania w Bieruniu”. Pojawili się na niej przedstawiciele
rządu, władz wojewódzkich i powiatowych, delegacja Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, kierownictwo
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele
górnictwa i potencjalni inwestorzy. Podczas konferencji
przedstawiono wszystkie możliwości i korzyści płynące z podjęcia
inwestycji w strefie ekonomicznej, jak również kwestię poprawy
komunikacji oraz aktualne bariery i problemy związane

z uruchomieniem Strefy. Ogromne znaczenie miała tu
współpraca z KSSE.

Jakie korzyści przyniosła ta współpraca?
Udało się stworzyć wspólny front działań z udziałem kilku
podmiotów, które miały najwięcej do powiedzenia w tej
sprawie – Miasto Bieruń, KSSE, Kopalnia KWK „Piast” i Agencja
Nieruchomości Rolnych. To było bardzo istotne z perspektywy
decyzyjności i zintensyfikowania działań. 12 października 2012 r.
wraz z firmą Sistema Poland i Argol Villanova Group
zorganizowaliśmy „Polsko-Włoskie Forum Gospodarcze”,
na którym obecni byli przedstawiciele chyba wszystkich
możliwych środowisk związanych z szeroko rozumianą
gospodarką. W trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami,
najczęściej podnoszonym problemem był dojazd do Strefy, gdyż
nie było drogi biegnącej w jej terenie. Pozyskaliśmy na ten cel
ponad 9 mln zł i szybko przystąpiliśmy do budowy. Te działania
okazały się bezcenne dla dalszego rozwoju KSSE w Bieruniu.
Po kilku miesiącach pozyskaliśmy pierwszego, długo
wyczekiwanego inwestora – przedsiębiorstwo Millennium
Logistic Parks, które zakupiło 11 ha terenu w bieruńskiej strefie. 

Co należałoby zmienić i w jakich obszarach, aby współpraca z KSSE była
dla Państwa jeszcze korzystniejsza?
Z pewnością nie możemy narzekać. Powiem więcej – w mojej
ocenie nasza współpraca rozwija się wzorowo. Jedyne czego
można by sobie życzyć, to aby w jak najkrótszym czasie po brzegi
wypełnić strefę zakładami pracy. Ale zdajemy sobie sprawę, że to
wymaga jeszcze wielu wspólnych starań – i to zresztą czynimy.

Miasto nieustannie się rozwija – także dzięki prowadzonym na jego
terenie inwestycjom.
Zgadza się. Praktycznie co roku w Bieruniu realizowane są
inwestycje znacząco podwyższające standard życia. Sporo
na nie wydajemy. Często jest to około jedna trzecia całości
wydatków i stanowi to bardzo dobry wynik. Rozwijamy
infrastrukturę w każdej dziedzinie. W zeszłym roku oddaliśmy
do użytku rozbudowane przedszkole. Powstał jeden
z najnowocześniejszych i najładniejszych tego typu obiektów
w regionie. Modernizujemy pływalnię, którą wyposażymy
w zjeżdżalnię, jacuzzi oraz sauny. Ponadto zakończyliśmy
budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego,
dzięki czemu Bieruń wzbogacił się o amfiteatr, nowe
pomieszczenia artystyczne, scenę, plac zabaw oraz
rozbudowaną remizę. W ramach modernizacji budynku tak
zwanej Triady, stworzyliśmy godne warunki do pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Bieruńskiego
Ośrodka Kultury. Realizujemy także projekty
teleinformatyczne. W ramach programu „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie”, kilkadziesiąt gospodarstw
domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, otrzymało
sprzęty komputerowe oraz dostęp do sieci internetowej. Drugi
tego typu projekt to „Budowa sieci szerokopasmowej dla
społeczeństwa informacyjnego w Gminie”, który zakłada
wykonanie gminnej sieci szerokopasmowej z dostępem
do internetu jednostkom samorządowym, stworzenie
publicznych dostępów do internetu dla mieszkańców oraz
zapewnienie infrastruktury dla przesyłania danych
z monitoringu gminnego.

BErnarD PuStElniK
Urodzony 6.05.1965 r. w Bieruniu. Regionalny polityk
samorządowy, od 2002 r. burmistrz miasta Bierunia. W 1989 r.
ukończył Politechnikę Śląską na kierunku elektrotechnika.
W latach 2002-2005 uzyskał tytuł Diploma in Managment
oraz Master of Business Administration University of Central
Lancashire (MBA), natomiast w 2013 tytuł Menedżera
Społecznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował
w Przedsiębiorstwie Dostaw Materiałów Odlewniczych
w Tychach na stanowisku kierownika działu technicznego.
W latach 1997-2000 pełnił obowiązki sekretarza Rady
Nadzorczej. W 2000 r. objął obowiązki Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii
Komunalnej. W wyborach samorządowych w latach 2002-
2006 oraz 2006-2010 został wybrany na radnego
III i IV kadencji Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w którym
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W 2010
został wybrany na urząd burmistrza Bierunia, jako kandydat
Komitetu Wyborczego „Porąbek”, otrzymując w drugiej turze
wyborów samorządowych 3 225 głosów. Jako działacz
społeczny, w 2002 r. objął funkcję wiceprezesa Bieruńskiej
Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. W 2013 r. został
odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności
Kraju przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza
Siemoniaka. W tym samym roku otrzymał tytuł Generalnego
Honorowego Dyrektora Górniczego nadany mu przez
Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarski Tomasza
Tomczykiewicza. 

Kto jest kim?
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Ważnym czynnikiem rozwoju jest pozyskiwanie środków z zewnątrz. Czy
na tym polu Bieruń daje sobie radę?
W ciągu ostatnich trzech lat miasto znacząco zwiększyło ilość
pozyskiwanych środków – łącznie pozyskaliśmy ponad 60 mln zł.
Można zatem powiedzieć, że w trzy lata zrealizowaliśmy cztery
budżety, co bardzo nas cieszy. Wśród kluczowych inwestycji
zrealizowanych w ciągu ostatnich lat, było około 40 zadań
zrealizowanych w ramach pozyskanych środków
powodziowych – w tym odtworzenie uszkodzonej infrastruktury
drogowej i technicznej, budowa nowej, rewitalizacja uszkodzonej
infrastruktury środowiska (starorzecza, wały, rowy melioracyjne).
Dzięki środkom unijnym w mieście zrealizowano również szereg
kluczowych zadań związanych z rozwojem sportu, takich jak:
odbudowa i modernizacja hali sportowej przy jednym gimnazjum,
czy remont nawierzchni w hali sportowej przy drugim. W ramach
tych środków rozbudowano także wcześniej wspomnianą już
pływalnię wraz z centrum odnowy biologicznej. Bez wątpienia
również kluczowym projektem podnoszącym pozycję miasta
w zakresie gospodarki była budowa wspomnianej drogi
do terenów inwestycyjnych Podstrefy Tyskiej. Na ten cel
pozyskaliśmy rekordową w historii miasta dotację z Unii
Europejskiej w kwocie 9 mln zł.

Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych czynników branych
pod uwagę przez potencjalnych inwestorów przy doborze miejsca
na biznes. Jakie inne działania podejmuje miasto, by ją udoskonalić?

Infrastruktura drogowa w Bieruniu jest nieustannie rozwijana.
W przeciągu minionych lat zostało zrealizowanych kilkadziesiąt
projektów związanych z odbudową, budową i modernizacją
infrastruktury drogowej. Na przełomie roku 2011 i 2012 zostały
odnowione i wyremontowane wszystkie drogi uszkodzone
w wyniku powodzi, która nawiedziła miasto w 2010 roku. W tej
chwili remontom poddawana jest pozostała infrastruktura,
budowane są nowe drogi gminne oraz drogi wewnętrzne – jak
ta do strefowych terenów inwestycyjnych. W obecnym roku
plany inwestycyjne również zakładają remonty dróg (łącznie
około 14 zadań) – wraz z chodnikami, oświetleniem, zjazdami
do posesji garaży czy ścieżek pieszo-rowerowych. 

Podsumowując – co czeka na inwestorów w Bieruniu?
Dość obszerna, bo obejmująca około 200 ha gruntów
produkcyjno-usługowych oferta terenów
inwestycyjnych – miejsca na biznes w Bieruniu nie brakuje.
Najwięcej terenów znajduje się w rejonie ulicy Turyńskiej, ale są
też dostępne tereny Bieruńskiego Centrum Administracji
i Komercji w Ścierniach oraz rejon ulicy Warszawskiej i Zarzyny.
Widzimy spore zainteresowanie tymi terenami. Prowadziliśmy
już kilka rozmów z potencjalnymi inwestorami i dokładamy
wszelkich starań, aby ich do nas przekonać. Myślę, że to tylko
kwestia czasu, zanim Strefa zapełni się nowymi zakładami
pracy. Na razie koncentrujemy się na rozwoju SSE. To jest dla
nas priorytet. l

Joanna
Cisek-Dąbrowska
* autorka jest
dyrektorem Centrum
Rozwoju Kadr
w Katowickiej
Specjalnej Strefie
Eknomicznej
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karTezjusz
a skuTeczne
zarządzanie

czasem
menedżera

badania pokazują, że aby zaoszczędzić jedną godzinę
dziennie, wysTarczy poŚwięcić na zaplanowanie Tylko
1 proc. czasu poTrzebnego nawykonanie danej pracy.

jednak czy To nam się udaje?

C
ho ciaż wie le osób przy zna je, że pla no wa -
nie jest waż ne, tyl ko nie licz ni po świę ca ją
mu wy star cza ją co cza su. Wie lu lu dzi za -
miast pla no wa nia od ra zu przy stę pu je
do dzia ła nia, co po zwa la na ob ni że nie po -

zio mu na pię cia, jed nak nie zbli ża nas do ce lu. Wła ści we
pla no wa nie wy ko rzy sta nia na sze go cza su jest zwią za ne
z py ta niem o ce lo wość na szych dzia łań. 

pla no wa nie we dług kar Te zju sza
Pre kur so rem no wo żyt nej kul tu ry umy sło wej, w tym tak że
no wo cze snej my śli o pla no wa niu, jest nie kto in ny, jak zna -
ny fran cu ski uczo ny Kar te zjusz (René De scar tes) – fi lo zof,
ma te ma tyk i fi zyk, je den z naj wy bit niej szych uczo -
nych XVII wie ku. Pa mię ta my je go słyn ną sen ten cję: „Co gi -
to er go sum” – „My ślę, więc je stem”. Kar te zjusz, już
w 1637 r., sfor mu ło wał me to dę pra cy, któ rej pod sta wo we
za sa dy do ty czą ce pla no wa nia w do cho dze niu do ce lu, są
ak tu al ne do dziś. 

na czym po le ga ra cjo nal na pra ca wg
kar Te zju sza?
Po pierw sze na sfor mu ło wa niu pro ble mu, ce lu, pro jek tu
na pi śmie. Dzię ki te mu na sze dzia ła nie jest ukie run ko wa -
ne, a pa mięć od cią żo na. Po nad to uzy sku je my psy cho lo -
gicz ny efekt au to mo ty wa cji do pra cy i le piej kon cen tru je -
my swo ją uwa gę. Sfor mu ło wa nie pro ble mu da je nam rów -
nież moż li wość kon tro li po dej mo wa nych dzia łań w cią gu

dnia, a tak że uwzględ nia nie re zer wy cza su na dzia ła nie
nie prze wi dzia ne. Po dru gie, aby pra ca by ła ra cjo nal na,
war to po dzie lić ca łe przed się wzię cia na po je dyn cze, ma łe
za da nia – skut ku je to spo rzą dze niem li sty za dań. Na stęp -
nym kro kiem jest upo rząd ko wa nie tych za dań we dług
prio ry te tów i ter mi nów. Je śli po dej mie my się tych dzia łań,
mo że my przejść do wy ko na nia wszyst kich czyn no ści, po -
tra fiąc przy tym kon tro lo wać wy ni ki.

li sTa za dań To nie wszysT ko
Wie lu lu dzi, chcąc za pla no wać dzia ła nia, spo rzą dza
po pro stu li stę za dań. Ale li sta za dań nie jest gwa ran cją
po wo dze nia. Znacz nie pew niej sza jest me to da zna -
na pod na zwą AL PEN – jed na z naj po pu lar niej szych me -
tod za rzą dza nia cza sem. War to ją znać, po nie waż znacz -
nie uła twia roz sąd ne za pla no wa nie po szcze gól nych dni.
AL PEN to akro nim, w któ rym każ da ko lej na li te ra ozna cza
ko lej ne kro ki, któ re na le ży wy ko nać, aby pra wi dło wo za -
pla no wać dzień. 

a (niem. au fga ben) 
ze sTa wie nie za dań
Spisz wszyst kie za da nia, ja kie masz do zro bie nia w pla no -
wa nym dniu. Dla uła twie nia mo żesz po gru po wać ra zem
po wią za ne za da nia np. wy sy ła nie wia do mo ści, czy wy ko -
ny wa nie te le fo nów. Oczy wi ście je że li uży wasz ka len da rza
lub li sty za dań, któ rą uzu peł niasz na bie żą co, ten punkt
nie bę dzie wy ma gał spi sy wa nia za dań od po cząt ku, a je -

w
w
w
.m

ed
ia
jf.
pl



23
STREFA LUTY / MARZEC 2014

{ sTrefa umiejeTnoŚci } { sTrefa umiejeTnoŚci }

dy nie przej rze nia li sty i do da nia tych, któ rych ona nie
uwzględ nia, bo na przy kład po ja wi ły się przed chwi lą.
W związ ku z tym, zwy kle wy ko na nie te go punk tu trwa
mniej niż mi nu tę. Zrób li stę za dań, uwzględ nia jąc: swój
plan ty go dnio wy, nie za koń czo ne za da nia z po przed nie go
dnia, no we za da nia, któ re Ci do szły, nie prze kra czal ne ter -
mi ny, za da nia po wta rza ją ce się cy klicz nie.

l (niem. länge schäTzen) 
oce na cza su Trwa nia czyn no Ści
Przy pisz każ de mu za da niu czas, ja ki zaj mie. Mo że Ci się
to wy da wać nie wy ko nal ne w wy pad ku nie któ rych dzia łań.
Usta le nie gra nic cza so wych zmu sza jed nak do sku pie nia
się na da nym za da niu, sta jesz się wów czas rów nież mniej
po dat ny na za kłó ce nia.

p (niem. puf fe rze iTen ein pla nen) 
re zer wa na spra wy nie prze wi dzia ne
Za pla nuj re zer wy cza so we wg za sa dy 60/40! Nie pla nuj
wię cej niż 60 proc. swo je go dnia pra cy. Po zo sta łe 40
proc. po wi nie neś za re zer wo wać na: 20 proc. „nie spo -
dzian ki” i zło dzie je cza su; 20 proc. na ak tyw ność twór czą.
Ni gdy nie pla nuj za dań, nie zo sta wia jąc so bie cza su m.in.
na „wy pad ki”. Ja ka po win na być za tem re zer wa? Wie lu
au to rów pi szą cych o za rzą dza niu cza sem su ge ru je, że
po win na wy no sić 40 proc. Two je go dnia. To zna czy, że je -
że li pla nu jesz tyl ko czas pra cy na osiem go dzin, to za da -
nia po wi nie neś prze wi dzieć tyl ko na pięć go dzin, a po zo -
sta ły czas po zo sta wić na nie ocze ki wa ne te le fo ny, do dat -
ko we za da nia, czy nie za po wie dzia ne wi zy ty klien tów,

a tak że nie mniej istot ne, a czę sto po mi ja ne prze rwy. Tak
na praw dę jed nak wszyst ko za le ży od Two jej pra cy i obo -
wiąz ków, dla te go re zer wy nie na le ży usta lać we dług wzo -
rów, tyl ko wła snych po trzeb. Co zro bić z cza sem, je że li
oka że się, że tak du ża re zer wa nie by ła w da nym dniu po -
trzeb na? Zaj mij się za da nia mi, któ re za pla no wa łeś na ju -
tro, je że li nad miar wol ne go cza su nie jest zbyt du ży, moż -
na go wy ko rzy stać na po rząd ki w Two im miej scu pra -
cy – na pew no po pra wi to Two je sa mo po czu cie i zwięk -
szy efek tyw ność. Mo żesz też zro bić so bie li stę „do dat ko -
wych pro jek tów” to zna czy dzia łań, któ re mo że nie są prio -
ry te to we i nie na le żą do Two ich głów nych obo wiąz ków,
nie ma ją też okre ślo ne go ter mi nu re ali za cji, ale są dla Cie -
bie in te re su ją ce i war to ścio we dla Two jej fir my.

e (niem. enT sche idun gen Tref fen) 
usTa la nie prio ry Te Tów, skra ca nie
i de le go wa nie za dań
Ustal prio ry te ty (za da nia z ka te go rii A, B, C). Sprawdź
„cza so wa nie” za dań – mo że bę dziesz mu siał skró cić czas
na nie któ re za da nia (ale bądź re ali stycz ny). Po dej mij de -
cy zję o de le go wa niu nie któ rych za dań.

n (niem. na chkon Trol le) 
kon Tro la i prze no sze nie za dań
Sprawdź, czy któ reś za da nie nie „spa da” z dnia na dzień.
Po dej mij de cy zję – za koń czyć je dziś czy też osta tecz nie
usu nąć z li sty.

pla no wa nie dnia
Me to da AL PEN bar dzo do brze na da je się do za pla no wa nia
dnia. Trze ba jed nak pa mię tać, aby nie ro bić te go ra no,
po prze bu dze niu, lecz pod ko niec po przed nie go dnia pra -
cy. Gdy sta nie się to Two im na wy kiem, po ukła da nie dnia za -
bie rze Ci nie wię cej niż pa rę mi nut. W ten spo sób za da nie
zo sta je wy ko na ne, gdy Twój umysł jest jesz cze na wy so kich
ob ro tach, a na stęp ne go ran ka oszczę dzasz so bie nie zde -
cy do wa nia i nie tra cisz cza su na po zbie ra nie my śli. Do kład -
nie wiesz, co masz ro bić i na tych miast przy stę pu jesz
do pra cy. Oprzyj się po ku sie usta na wia nia zbyt du żej licz by
żą dań i nie ob cią żaj się za nad to, aby móc zna leźć czas
na nie ocze ki wa ne sy tu acje. Do brym po my słem mo że oka -
zać się przy pi sa nie po szcze gól nym za da niom prio ry te tów:
A, B lub C czy „mu si być zro bio ne dziś” al bo „zro bię to, je że -

li czas po zwo li”. Za zna cza nie wy ko na nych czyn no ści na li -
ście da je wiel ką sa tys fak cję i uła twia utrzy ma nie kur su. Pa -
mię taj, aby nie umiesz czać na li ście zbyt wie lu pro stych
czyn no ści – dro bia zgów, któ re znajdą się na niej tyl ko po to,
by moż na by ło za zna czyć je ja ko wy ko na ne. 

pla no wa nie Ty go dnia
Po dob nie jak w przy pad ku pla nów na po szcze gól ne dni,
ma po wa nie na stęp ne go ty go dnia po win no od by wać się
pod ko niec po przed nie go. Nie cho dzi o du żą licz bę
szcze gó łów, któ re obo wią zu ją przy pla nach dzien nych.
Cho dzi ra czej o zrów no wa że nie przy szłe go ty go dnia tak,
aby nie trze ba by ło nad ra biać w po śpie chu za le gło ści.
W ten spo sób bę dziesz wie dział, ja kie in for ma cje ze brać
w po nie dzia łek, aby móc wy ko nać za da nie na pią tek; co
bę dziesz mu siał zro bić we wto rek, aby przy go to wać się
na spo tka nie w śro dę; ile trze ba bę dzie zro bić w każ dym
dniu, aby zna leźć czas na ce le dłu go ter mi no we. Re gu lar -
ne po świę ca nie cza su w każ de piąt ko we po po łu dnie
na za pla no wa nie nad cho dzą ce go ty go dnia jest tak że do -
brą oka zją do pod su mo wa nia bie żą ce go ty go dnia i na -
gro dze nia się za osią gnię te w tym cza sie wy ni ki. 

krzy wa wy daj no Ści
Ja kość cza su li czy się bar dziej niż je go ilość. Wy daj ność
czło wie ka pod le ga w cią gu dnia okre so wym wa ha niom,
za cho dzą cym w na tu ral nym i da ją cym się prze wi dzieć ryt -
mie. Udo wod nio no, że w pew nych po rach nasz or ga nizm
funk cjo nu je le piej, za rów no pod wzglę dem psy chicz nym
jak i fi zjo lo gicz nym. Pra ca zaj mu ją ca w naj lep szym okre -
sie funk cjo no wa nia or ga ni zmu tyl ko dzie sięć mi nut, mo że
za brać pa ro krot nie wię cej cza su, kie dy za bie ra my się
za nią w nie od po wied niej po rze. Kie dy dzia ła my naj bar -
dziej efek tyw nie? Szczyt wy daj no ści czło wie ka wy stę pu je
przed po łu dniem – jest to naj wyż szy po ziom wy daj no ści
w cią gu dnia. Po po łu dniu wy stę pu je spa dek wy daj no ści,

aby po przej ścio wym wzro ście wy daj no ści wcze snym wie -
czo rem, sta le opa dać, by dojść do naj niż sze go punk tu kil -
ka go dzin po pół no cy.

so wy i skow ron ki
Naj do god niej sza po ra to ta część dnia, kie dy nasz or ga -
nizm funk cjo nu je naj efek tyw niej. Nie któ rzy lu dzie naj le piej
kon cen tru ją się w po rze obia do wej, in ni – wcze snym po -
po łu dniem. 
Z prak ty ki wia do mo, że ma my do czy nie nia z dwie ma ka te -
go ria mi lu dzi: so wy i skow ron ki. Jak sa ma na zwa wska zu je,
skow ron ki pre fe ru ją pra cę w go dzi nach po ran nych, swój
dzień roz po czy na ją wcze śnie, a wy ko ny wa na przez nich
pra ca jest naj efek tyw niej sza w go dzi nach przed po łu dnio -
wych. Dru ga ka te go ria lu dzi to so wy. Dla tej gru py osób naj -
do god niej sza jest pra ca w go dzi nach po po łu dnio wych,
a na wet noc nych. Jed nak dla znacz nej więk szo ści naj bar -
dziej opty mal na po ra na wy ko ny wa nie za dań twór czych,
zwią za nych z kre atyw no ścią przy pa da na czas przed go dzi -
ną dwu na stą w po łu dnie. Je że li wy ko ny wa nie za dań naj -
istot niej szych z punk tu wi dze nia re ali za cji ce lów i za dań za -
pla nu je my przed dwu na stą w po łu dnie, to jest praw do po -
dob ne, że osią gnie my wię cej przy mniej szym wy sił ku. Po -
nad to wy ko na nie naj trud niej sze go za da nia od ra na da je
po tęż ny za strzyk mo ty wa cji na po zo sta łą część dnia.

chwi la na od po czy nek
Ży cie w zgo dzie z bie giem na sze go we wnętrz ne go ze ga ra
wy da je się być czyn ni kiem bar dzo istot nym. War to pa mię -
tać, że czło wiek to tak że bio lo gia, któ ra do nor mal ne go funk -
cjo no wa nia po trze bu je rów nież re lak su. Bez wzglę du na to
jak bar dzo je ste śmy za pra co wa ni, po win ni śmy zna leźć czas
na: jed ną go dzi nę re lak su przed snem, jed ną go dzi nę dzien -
nie na roz wi ja nie wła sne go hob by czy też po pra wy swo je go
sta nu zdro wia, trzy dzie ści mi nut trzy ra zy w ty go dniu na ćwi -
cze nia fi zycz ne i czas na spo koj ne spo ży wa nie po sił ków.

i jesz cze jed no: ci cha go dzi na
W har mo no gra mie dnia war to tak że umie ścić czas na tzw.
ci chą go dzi nę. W cza sie pra cy cią gle po ja wia ją ce się
prze szko dy utrud nia ją wy ko na nie za pla no wa nych rze czy.
Idea ci che go cza su jest pro sta: na le ży usta lić blok cza su
bez nie spo dzia nek, któ ry umoż li wi nam skon cen tro wa nie
się na pra cy. Wy ma ga to wy łą cze nia te le fo nów, od mo wy
przyj mo wa nia go ści oraz skie ro wa nia proś by do współ -
pra cow ni ków, by nam nie prze szka dza no.

nie od kła daj pra cy na póź niej, szcze -
gól nie ra no
Więk szość z nas zna za sa dę, że do brze jest za czy nać
pra cę wcze śnie, ale nie prze strze ga jej. Co zna czy za cząć
wcze śniej? Za czy na my dzień o bar dzo wcze snej po rze,
np. wsta je my ran kiem po to, by przed wyj ściem do pra cy,
po pra co wać w do mu nad pro jek tem, ar ty ku łem. Kie dy już
przy cho dzi my do pra cy – re zy gnu je my z ka wy, roz mów
i czy ta nia ga zet – i za czy na my dzia łać. Je śli roz po czy na -
my re ali za cję pro jek tów wcze śniej niż to by ło prze wi dzia ne,
da je my so bie wię cej cza su na ich re ali za cję… Pod su mo wu -
jąc: pod sta wą roz wi ja nia do bre go na wy ku pla no wa nia jest
wia ra, że na wszyst ko znaj dzie się czas i miej sce. l

Krzywa wydajności na podstawie refa (Komisji Badań nad pracą) 
za: lothar j. seiwert (1998) „jak organizować czas”

w czasie pracy ciągle pojawiające się przeszkody utrudniają
wykonanie zaplanowanych rzeczy. idea cichego czasu jest
prosta: należy ustalić blok czasu bez niespodzianek, który
umożliwi nam skoncentrowanie się na pracy

W harmonogramie dnia
warto także umieścić
czas na tzw. cichą
godzinę
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Tomasz Mucha
dziennikarz
katowickiego „Sportu”

Tam, gdzie
diabeł 

nie może...
prezes To rzeczownik w rodzaju męskim. jednak prezes general
moTors, czy hewleTT packard To już osoby zdecydowanie płci

pięknej. o ile zdążyliŚmy się przyzwyczaić do kobieT
na najwyższych sTanowiskach w poliTyce i biznesie, oTyle

w sporcie prym wiodą nadal panowie. jednak, czy aby na pewno? 

z
acznijmy od ministry Joanny MUCHY –
proszę uwierzyć, bez prywaty – która
do listopada ubiegłego roku przez niemal
dwa lata rządziła całym polskim sportem.
Opinie co do tego, jak to robiła, są skrajne.

Choć jest posiadaczką czarnego pasa karate, na starcie
urzędowania zarzucano jej dyletantyzm, którego
kwintesencją były jej słowa o reformie trzeciej ligi hokeja,
której w Polsce zwyczajnie nie ma. Najbardziej
brawurowo – czyli w swoim stylu – pojechał poseł PiS Jan
Tomaszewski: legenda Wembley przyrównała sposób
poruszania się po resorcie ministry do krasuli, którą
zamiast na pastwisko wpuszczono na lód. Efekt łatwo
przewidywalny: zwierzę nierogate miało się samo mało
elegancko rozkraczyć.
Nieżyczliwi musieli jednak długo na ten widok czekać,
a i tak pewnie finał nie zaspokoił ich estetycznego smaku.
Ambitna Mucha stawała na rzęsach, by oprócz ładnej
wydać się jeszcze kompetentną, podzieliła dyscypliny
sportowe na kategorie lepszych i gorszych, dała
pstryczka rozbisurmanionym działaczom, na których
wymusiła rozliczanie państwowych dotacji, a na koniec
zainicjowała kilka społecznych programów mających
zaktywizować nad Wisłą sport masowy i szkolny.

Ale i tak niemal do końca nie wyzbyła się opinii szkodnika,
obwiniana za grzechy własne i cudze, jak choćby słynny
potop na Stadionie Narodowym przed meczem polskich
piłkarzy z angielskimi.
Ostracyzm środowiska był nieustanny, bo w głowach
ludzi, którzy kierują sportem w Polsce nie mieściło się, by
kobieta mogła rządzić mężczyznami.
Widać premier doszedł do tego samego wniosku i od
niedawna polskim sportem znów zawiaduje facet jak się
patrzy.

BABA Z OKŁADKI
Zpodobnymi zarzutami jak ministra spotykała się Izabela
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA, od2010 roku prezes piłkarskiej
spółki Warta Poznań. Nic dziwnego – o tym, co może robić
modelka z rozbieranej sesji dla „Playboya” uboku forsiastych
kopaczy można by się sporo domyślać, tylko nie tego, że nimi
rządzi. Były więc uśmieszki, chichoty i dowcipy spod prysznica.
Za panią Izabelą, która przedzierzgnęła się w „kreatywną
szefową, świetną menedżerkę, osobę coraz lepiej
zaznajomioną w piłkarskich realiach” (swoimi słowami)
stał jednak kapitał. Najpierw była agencja modelek,
a potem – wspólnie z mężem – już solidna męska
zaprawa na czele firmy deweloperskiej.

Marketingowe otwarcie było niczym wejście smoka:
o pięknej prezesce ledwie drugoligowego polskiego
klubu trąbiły wszystkie media, nie tylko rodzime, w tym
„Bild”, „CBS News”, „People” czy wietnamski „Saigon
Online”.
W Poznaniu zawisły billboardy, na których pani prezes
zachęcała do zakupu karnetów na mecze. Padały
komplementy, że gdyby za urodę szefa przyznawali

mistrzostwo, to Warta miałaby trofeum w kieszeni. Tu
i ówdzie pytano się tylko, czy w takim razie kibice mają
przyjść na stadion, by oglądać grę piłkarzy, czy może
panią Izę.
Sielanka nie trwała długo. Zawodnicy mówili, że Pyżalscy
o piłce nie mają pojęcia, pani Izabela zajmowała się
głównie brylowaniem w mediach, a i jej uroda jakby
z czasem straciła na atrakcyjności i hmm... naturalności.

małgorzata mańka-szulik, prezydent zabrza i mary Barra, prezes General motors świetnie radzą sobie z „męskimi” wyzwaniami
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Rok temu prezes w kiecce postanowiła zakręcić kurek
z pieniędzmi, zniechęcona słabą grą drużyny i brakiem
wsparcia dla klubu ze strony władz Poznania. Zamiast
spodziewanego awansu do ekstraklasy, klub spadł
do trzeciej klasy rozgrywkowej. „Mam dosyć patrzenia
i wydawania pieniędzy na nieudolną drużynę, której
stworzyłam idealne warunki do pracy. Kiedy coś robię, nie
akceptuję przeciętniactwa” – żachnęła się pani Izabela,
wyliczając rodzinne straty na 20 milionów złotych.
Prezesem Warty jest do dzisiaj, ale bardziej jako zarządca
niż główny sponsor.

BABA ZZA BIURKA
KATARZYNĘ SOBSTYL zjawiskiem urody trudno by
nazwać, ale i tak o tym, jak trudno być kobietą
i prezesem klubu piłkarskiego niejedno zapewne
mogłaby opowiedzieć, gdyby tylko chciała. Gdy w 2006
roku objęła stery w Ruchu Chorzów, fani 14-krotnego
mistrza Polski łapali się za głowy: Kobieta szefową
„Niebieskich”? Koniec świata! Bo to tak, jakby w zespole
z ulicy Cichej miał zagrać Murzyn, co się jeszcze
w historii nie zdarzyło. – W śląskich realiach kobieta nie
może rządzić mężczyznami. A w zdominowanym przez
panów futbolu to już absolutnie nie
do pomyślenia – skarżyła się w wywiadzie dla
„Sportu”. – Nie chciałam wpuszczać oldbojów
na stadion, spóźniłam się na mecz Ruchu, bo byłam
w galerii na zakupach – wyliczała jej zdaniem
nieprawdziwe informacje, które o niej rozpowszechniano.
Złośliwi zarzucali jej, że jest zwykłą księgową
i buchalterką; twierdzili, że nie utrzyma się na stołku dłużej
niż kilka miesięcy. Z klubu zwalniana była w kuluarach
wielokrotnie, ale prezesowała Ruchowi długie i trudne
sześć lat, przeprowadzając przez liczne rafy i mielizny.
Wprowadziła klub – pierwszy w Polsce – na rynek
giełdowy (New Connect), a na dodatek piłkarze pod jej
opieką zostali wicemistrzem Polski i grali w finale
krajowego pucharu.
– Większość mężczyzn jest przekonana, że wiedza
kobiet na temat piłki nożnej ogranicza się do znajomości
słynnego powiedzenia Kazimierza Górskiego, że „piłka
jest okrągła, a bramki są dwie”. Bez względu na to, jak
dużo wiemy na temat tej dyscypliny, zawsze będą
uważać, iż to oni są ekspertami. A prezes ma po prostu
sprawnie zarządzać – żaliła się w rozmowie z Pyżalską.

BABA ZE WSI
Niełatwo ma też DANUTA WITKOWSKA, prezes klubu
Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Zespół z oddalonej
godzinę jazdy od Krakowa wsi liczącej 750 głów od kilku
lat z powodzeniem gra w I lidze, kilkakrotnie już – choć
na razie bez powodzenia – szturmując bramy ekstraklasy!
Za sukcesem klubu stoi rodzinne imperium budowlane
państwa Danuty i Krzysztofa Witkowskich, potentat
w dziedzinie kostki brukowej, schodów i ogrodzeń
betonowych ze słoniem w herbie.
Kameralny stadion mieści dwa tysiące miejsc, w loży
pod niewielka krytą trybuną, właściciele i okoliczni
notable siedzą w fotelach ze skóry, a obok jest lądowisko
dla helikopterów.

W futbolowym środowisku z Termaliki się jednak śmieją,
że gdzie tam wieśniakom na salony. Wkrótce jednak
ambitni Witkowscy mogą dopiąć swego, a Legia, Wisła
czy Górnik mogą tam musieć lądować, i to wcale nie
miękko.

BABA Z PRZODKA
I na deser kobieta, która oficjalnie nie jest we władzach
klubu, ale tajemnicą poliszynela jest, że najważniejsze
decyzje jego dotyczące zapadają w jej gabinecie. Mowa
o prezydent Zabrza, MAŁGORZACIE MAŃCE-SZULIK.
Miasto jest bowiem większościowym akcjonariuszem
miejscowego Górnika, na czele którego formalnie stoi
prezes Artur Jankowski.
Gdy jeden z jego poprzedników chciał po kilku
porażkach zwolnić trenera Adama Nawałkę, stanęła
murem za szkoleniowcem, którego bardzo ceniła.
Decyzja okazała się trafna, bo Nawałka wyprowadził
Górnika na prostą i do ligowej czołówki. Jego praca
i wyniki z biednym w sumie klubem zostały docenione
i trener od jesieni jest już selekcjonerem reprezentacji.
Mańka-Szulik buduje Górnikowi nowy stadion, choć
inwestycja się ślimaczy. Nie wtrąca się do bieżącej pracy
w klubie, ale strategiczne decyzje wymagają jej
akceptacji. Na razie większość jest trafiona.
Ten układ oddaje prawdziwą istotę rzeczy – mężczyzna
tkwi w błogim przekonaniu, że jest panem świata,
a za sznurki i tak pociąga Ona. l

KOBIETY NA CZELE INNYCH KLUBÓW

SIATKÓWKA
• Aż dwie kobiety stoją na czele męskich klubów w PlusLidze – JOLANTA

DOLECKA w Politechnice Warszawskiej robi to już od dziesięciu lat, od niespełna

dwóch także SABINA NOWOSIELSKA w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

ŻUŻEL
• Przez 10 lat klubem Marma-Stal Rzeszów z powodzeniem kierowała

bizneswoman i milionerka MARTA PÓŁTORAK. Zrezygnowała ostatniej

jesieni, a klub spadł z Enea Ekstraligi. „To piękny sport, ale zajmowanie się nim

od środka jest szalenie wyczerpujące. Być może 10 lat to już trochę za długo”.

• Do niedawna zarząd Orła Łódź tworzyły trzy kobiety, na czele z AGNIESZKĄ

SZAFRAN, a kolejne trzy Radę Nadzorczą. Teraz sytuacja się zmieniła, ale

dyrektorem jest JOANNA MADEJ.

• JOANNA MICHALSKA-CHRZANOWSKA przez 9 miesięcy była dyrektorem

w pierwszoligowym klubie GTŻ Grudziądz.

HOKEJ
• Od półtora roku prezesem MMKS Podhale Nowy Targ jest AGATA

MICHALSKA, pod wodzą której „Szarotki” wróciły do ekstraklasy. Pracuje

wieczorami, na co dzień jest dyrektorem Centrum Sprzedaży Coca-Cola HBC

Polska. Niedawno była jednym z liderów buntu klubów przeciwko prezesowi

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Piotrowi Hałasikowi.

• Kilka lat temu na czele Polonii Bytom stała ANNA BRABAŃSKA.

PIŁKA RĘCZNA
• Od pół roku na czele żeńskiej drużyny KPR Jelenia Góra stoi MAGDALENA

BUŁGAJEWSKA.

czekają nas
zawroTne czasy
z lukiem palmenem, menedżerem silesia auTomoTive
i prezesem innoco rozmawiała anna nowak
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Stre fa: Pol ska wy wal czy ła po nad 82,5 mld eu ro fun du szy eu ro pej skich
na la ta 2014-2020. Co to ozna cza?
Luk Pal men: Ogrom ne wspar cie dla in no wa cji, któ re mo że pro wa dzić
pol skie wy ni ki prac ba daw czo -roz wo jo wych i wy na laz ków ku ryn kom
świa to wym. Istot ną ro lę ma ją od gry wać w tym za kre sie kon sor cja na -
uko wo -prze my sło we, któ re w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In te li -
gent ny Roz wój” – na ten cel prze zna czo nych jest 8,6 mld eu ro – bę -
dą mia ły do stęp do środ ków na in we sty cje w no wo cze sną in fra struk -
tu rę, pro jek ty ba daw czo -roz wo jo we i pro jek ty de mon stra cyj ne. Spe -
cja li za cje re gio nal ne bę dą w szcze gól no ści wspie ra ne na po zio mie
re gio nal nym. Na to miast po waż ną szan sę dla klu czo wych dla kra ju
sek to rów mo gą od gry wać tzw. pro gra my sek to ro we ini cjo wa ne
przy wspar ciu Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju. 

Fir my z sek to ra mo to ry za cyj ne go w wo je wódz twie ślą skim, to przede
wszyst kim od dzia ły kon cer nów mię dzy na ro do wych. Pra ce ba daw czo -roz -
wo jo we od by wa ją się w ich centralach, po za gra ni ca mi Pol ski. W związ ku
z tym, dla cze go Si le sia Au to mo ti ve pró bu je za chę cać fir my do re ali za cji
wła snych pro jek tów w tym za kre sie?
Pierw sze ana li zy wśród firm z sek to ra au to mo ti ve pro wa dzi li śmy
w 2010 r. Wte dy do wie dzie li śmy się, że szan se na pro wa dze nie prac
ba daw czo -roz wo jo wych w Pol sce są zni ko me. Jed nak opu bli ko wa ne
wy ni ki kon kur sów or ga ni zo wa nych przez Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju po ka zu ją dziś – 3 la ta póź niej – że fir my ta kie jak np.: Bo ry -
szew, od dział Ma flow w Ty chach, Del phi Po land, Va leo Au to sys te my,
Ne xte er Au to mo ti ve Po land, Ge ne ral Mo tors Ma nu fac tu ring Po land,
Szczę śniak Po jaz dy Spe cjal ne oraz El sit, z mniej szym lub więk szym
suk ce sem sta ra ją się o środ ki pu blicz ne. My rów nież po sta no wi li śmy
nie sie dzieć z za ło żo ny mi rę ka mi, cze ka jąc na lep sze cza sy.
Od dwóch lat pro wa dzi my roz mo wy z fir ma mi, któ re prze ka za ły nam
in for ma cję o no wych po ten cjal nych kie run kach roz wo ju. W więk szo -
ści przy pad ków cho dzi o za gad nie nia zwią za ne z pro ce sa mi pro duk -
cji, ochro ną śro do wi ska czy też no wy mi wy zwa nia mi, wy ni ka ją cy mi
z zastosowania in nych ma te ria łów. Na pod sta wie tych pro po zy cji uru -
cho mi li śmy wir tu al ne Cen trum Tech nik Au to mo ti ve. Po wsta ły już
dwie gru py te ma tycz ne – w za kre sie kom po zy tów w mo to ry za cji oraz
w za kre sie elek try ki i elek tro ni ki w mo to ry za cji.

Wspo mniał Pan o gru pach te ma tycz nych. Czy mam ro zu mieć, że przed -
sta wi cie le firm spo ty ka ją się ze so bą i otwar cie roz ma wia ją o swo ich in -
ten cjach?
Oczy wi ste jest, że re spek tu je my ta jem ni ce biz ne so we. Nikt nie
zdra dza szcze gó łów swo ich pla nów, co jest zro zu mia łe. Spo tka nia
od by wa ją się we dług usta lo ne go sche ma tu. Naj pierw zbie ra my te -
ma ty od za in te re so wa nych firm i jed no stek na uko wych, za pra sza -
my je do przy go to wa nia krót kiej pre zen ta cji. Je den z uczest ni ków

jest go spo da rzem i ma przy wi lej przed sta wić swój po ten cjał, czy to
za ple cze pro duk cyj ne czy też la bo ra to ryj ne. W dru giej czę ści spo -
tka nia, po krót kiej se rii pre zen ta cji, od by wa ją się dys ku sje. Uczest -
ni cy ma ją wte dy oka zję le piej się za po znać i prze ko nać o no wych
moż li wo ściach współ pra cy. W ta ki spo sób zro dzi ły się w ostat nich
mie sią cach czte ry no we te ma ty w gru pie zaj mu ją cej się kom po zy -
ta mi w mo to ry za cji. Do ce nia my to, że fir my i jed nost ki na uko we są
co raz bar dziej otwar te na współ pra cę mię dzy so bą. Na wet je śli
na ra zie cho dzi tu o ma łe pro jek ty i bi la te ral ne ini cja ty wy. Suk ce -
sem jest to, że pod mio ty, któ re się do tej po ry nie zna ły, dzię ki dzia -
ła niom Si le sia Au to mo ti ve na po waż nie za bra ły się za re ali za cję
wspól nych pro jek tów. Ma jąc na uwa dze po uf ność prze ka zy wa -
nych in for ma cji, wiadomości o tych przed się wzię ciach nie są ujaw -
nia ne pu blicz nie, co z ko lei nie po ma ga prze ko nać in nych, że war -
to się włą czyć do te go ty pu pro ce sów. Nie jed no krot nie in ne fir my
chcą na ma cal nie wi dzieć ko rzyść uczest nic twa w Si le sia Au to mo ti -
ve w te ma tach roz wo jo wych, za nim zde cy du ją się ak tyw nie uczest -
ni czyć w spo tka niach.

Bi la te ral ne ini cja ty wy moż na okre ślić ja ko po zy tyw ny sy gnał. Jed nak, czy
sek tor mo to ry za cji pój dzie w ślad sek to ra lot ni cze go, czy też me dycz ne go
i przy go to wu je swój wła sny sek to ro wy pro gram ba dań i roz wo ju?
10 grud nia 2013 roku Mi ni ster stwo Go spo dar ki za pro si ło do sie bie
przed sta wi cie li firm i jed no stek na uko wych na kon fe ren cję „Mo to ry -

za cja -Prze mysł -Na uka”. Pod czas kon fe ren cji prze dys ku to wa no
moż li wość uru cho mie nia sek to ro we go pro gra mu ba daw cze go
na wzór pro gra mów w sek to rze lot ni czym i me dycz nym. W prze ci -
wień stwie do sek to ra lot ni cze go, z sil ną kon cen tra cją przed się -
biorstw wo kół kla stra „Do li na Lot ni cza”, mo to ry za cja w Pol sce cią -
gle ope ru je roz pro szo nym gło sem. Sil ne jest śro do wi sko w wo je -
wódz twie dol no ślą skim i ślą skim, ale po zo sta ły ogni wa w wo je -
wódz twach: ma ło pol skim, łódz kim, wiel ko pol skim, ma zo wiec kim
i po mor skim. By ły róż ne pró by po łą cze nia ini cja tyw re gio nal nych
i kra jo wych. Cza sem wy star czy spo tkać się na dwa dni, aby coś
uzgod nić, cza sem po trzeb ne są la ta. Uwa żam, że rok 2014 jest
w pew nym sen sie mo men tem ostat niej szan sy. Już kil ka lat te mu
zwró ci łem uwa gę na istot ne zmia ny w mo to ry za cji, któ re nas cze ka ją
od 2017 roku. Czas do przy go to wa nia się do nich jest co raz krót szy.

Ja kie są za tem pla ny dzia łań Si le sia Au to mo ti ve w ob sza rze in no wa cji
na naj bliż szy rok?
Do koń ca mar ca zbie ra my in for ma cje o fir mach za in te re so wa nych
pro wa dze niem te ma tów roz wo jo wych. Do tych cza so we zgło sze nia
wska zu ją ak tu al nie na trzy głów ne ob sza ry: no we tech no lo gie pro -
duk cji, no we ma te ria ły oraz ochro nę śro do wi ska w mo to ry za cji.
Pierw szy te mat jest ści śle zwią za ny z tym, że lo kal ne od dzia ły kon -
cer nów mu szą za pew nić swo ją kon ku ren cyj ność w ra mach gru py,
przy ro sną cych kosz tach pra cy. In ny mi sło wy – dzię ki zdo by ciu no -

wych kom pe ten cji w tech no lo giach i pro ce sach pro duk cji, fir my te
bę dą w sta nie wdra żać co raz to trud niej sze pro jek ty pro duk cyj ne.
Dru gi te mat wy ni ka z prac nad no wy mi kon struk cja mi po jaz dów, czy -
li lżej szy mi i bar dziej bez piecz ny mi po jaz da mi oraz po jaz da mi elek -
trycz ny mi. Z ko lei ochro na śro do wi ska – w aspek cie za rzą dza nia za -
so ba mi na tu ral ny mi, re cy klin gu i oszczę dza nia ener gii – od gry wa
co raz istot niej szą ro lę w fi lo zo fii funk cjo no wa nia firm zsek to ra mo to ry -
za cyj ne go. Rów nież w tym ro ku kon ty nu uje my pra ce wra mach na -
szych grup te ma tycz nych. Po nad to or ga ni zu je my spo tka nia wy mia ny
do brych prak tyk wpro duk cji, pod czas któ rych fir my przed sta wia ją
uda ne pro ce sy zmian. Wczerw cu roku 2014 spo tka my się z fir ma mi
pod czas co rocz ne go fo rum Au to Event, or ga ni zo wa ne go przez Pol ską
Izbę Mo to ry za cji. Pod czas te go wy da rze nia napew no po ja wi się te mat
in no wa cji wmo to ry za cji oraz sek to ro wy pro gram ba daw czy. l

Firmy, które rozważają współpracę z jednostkami naukowymi lub też

szukają innych partnerów dla projektów badawczo-rozwojowych,

zachęcamy do kontaktu z Pawłem Sołtysikiem, który na co

dzień – z ramienia Silesia Automotive – jest odpowiedzialny za bieżące

kontakty z firmami z sektora automotive w obszarze innowacji. 

Jeśli w danym zakresie tematycznym pojawi się wystarczające

zainteresowanie – uruchomione zostaną kolejne zespoły tematyczne.

Kontakt: Paweł Sołtysik, tel. 32 252 28 24; 

e-mail: p.soltysik@silesia-automotive.pl

Do końca marca zbieramy
informacje o firmach
zainteresowanych
prowadzeniem tematów
rozwojowych
Dotychczasowe zgłoszenia wskazują
na trzy główne obszary: nowe
technologie produkcji, nowe
materiały oraz ochronę środowiska
w motoryzacji
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Tomasz
Kamiński,
Landster

inżynier
wciąż 

poszukiwany
w ramach silesia auTomoTive realizowany jesT

program „nowoczesny inżynier jakoŚci”. dedykowany
jesT on firmom, kTóre wolą inwesTować we własnych,

sprawdzonych pracowników, niż poszukiwać
inżynierów poza swoją sTrukTurą

N
owoczesny Inżynier Jakości to jeden
z projektów realizowanych przez
platformę Silesia Automotive. Jego
celem jest przygotowanie
wykwalifikowanych, zrekrutowanych

z aktualnych zasobów ludzkich specjalistów
przedsiębiorstwa. Program kompleksowo przygotowuje
do pracy na stanowisku inżyniera jakości i jest przede
wszystkim silnie nastawiony na praktykę. 
Zajęcia w części praktycznej prowadzą osoby
z wieloletnim doświadczeniem, pracujące w działach
jakości firm produkujących dla globalnych koncernów.
W przypadku zainteresowania programem jest możliwość
zgłaszania uczestników do kolejnych edycji kontaktując
się z firmą Landster Business Development Center.
Jak wynika z ostatniego Barometru Silesia Automotive,
przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r., jednym
z największych zagrożeń dla sektora automotive jest
ograniczony dostęp do specjalistów, m.in.
na stanowiskach kierowniczych, a więc przede
wszystkim inżynierów, a także nasilenie oczekiwań
płacowych pracowników oraz słaba świadomość
biznesowa i słaba orientacja na koszty.
Ciągłe zapotrzebowanie na pracowników
z wykształceniem wyższym technicznym potwierdziło
przeprowadzone również przez Silesia Automotive
w IV kwartale roku badanie Rotacji i Wynagrodzeń
na stanowisku inżyniera jakości. 

Pozwoliło ono zobrazować wielkość deficytu
z wyróżnieniem konkretnych stanowisk w zależności
od doświadczenia. Wyniki badania potwierdziły
wcześniejsze analizy – zapotrzebowanie nadal jest
wysokie i bez zmian najczęściej rekrutowanym
pracownikiem jest inżynier jakości – co potwierdza
celowość realizacji programu „Nowoczesny Inżynier
Jakości”.

Jednym z największych zagrożeń dla sektora
automotive jest ograniczony dostęp do
specjalistów, m.in. na stanowiskach
kierowniczych, a więc przede wszystkim
inżynierów

Silesia Automotive nie pozostawiła również bez
odpowiedzi firmy, które zgłaszały zapotrzebowanie
na lokalne dane dotyczące wynagrodzeń pracowników
– w październiku 2013 r. Landster Business
Development Center przeprowadził badania w tym
obszarze. 
Dzięki badaniu „Monitoring Wynagrodzeń”, firmy mają
możliwość porównania wynagrodzeń pracowników
z przeciętną płacą oraz minimalną i maksymalną
w określonym obszarze. Dla wielu firm jest to
cenna informacja, szczególnie pod kątem ewentualnych

Badania Silesia Automotive 
w IV kwartale 2013 r.
barometr silesia automotive to cykliczne
badanie, pozwalające na monitorowanie
zachodzących zmian w firmach na Śląsku
i prognozowanie zagrożeń, jakie mogą się
pojawić w sektorze motoryzacyjnym.
uzyskane wyniki pozwalają zainicjować
projekty i badania mające na celu
przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom,
ale przede wszystkim są źródłem informacji
o aktualnej sytuacji dla firm, które biorą
udział w badaniu. 
w iv kwartale 2013 r. silesia automotive
przeprowadziła również następujące
badania: monitoring wynagrodzeń,
monitoring Trendów rynku pracy, a także
badanie rotacji iwynagrodzeń
na stanowisku inżyniera jakości.

odejść pracowników do innych firm, oferujących
korzystniejsze warunki. Dodatkowo badanie pokazuje,
ile firmy są w stanie zapłacić w sytuacji krytycznej, kiedy
pracownik jest potrzebny pilnie.
Dopełnieniem tego badania jest przeprowadzony również
w końcówce 2013 r. „Monitoring Trendów na Rynku
Pracy”. Jest ono szczególnie cenne, ponieważ dane tego
typu są trudno dostępne – zwłaszcza z perspektywy
lokalnej – a są bardzo użyteczne. Pozwalają na uzyskanie
wiedzy o aktualnych zmianach oraz przede wszystkim
możliwe jest wykorzystanie zebranych informacji
praktycznie – wspomagając firmy przy okazji większych
zmian zatrudnienia, wskazując kierunki potencjalnych
transferów pracowników lub ich źródeł. 
Na tym nie koniec. Z działalnością Silesia Automotive
wiążą się również spotkania Best Practice dla działów
HR, na których uczestnicy już od ponad pół roku
wymieniają się dobrymi praktykami stosowanymi w ich
firmach oraz dzielą się wiedzą w różnych obszarach. 
Spotkania realizowane są cyklicznie i poruszają tematy
zgłaszane przez uczestników – odpowiadają więc w stu
procentach faktycznym potrzebom informacyjnym firm. 
Odbyły się już dwa tego typu spotkania – dotyczyły kwestii
absencji oraz efektywności szkoleń. Dodatkowo,
w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, Silesia
Automotive planuje rozszerzyć swoją inicjatywę o kolejne
działy: jakość oraz logistykę. Na wszystkie już teraz
serdecznie zaprasza. l
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W Sobotni WiECzór, 11 StyCznia 2014 roKu, PałaC DiEtla W SoSnoWCu WyPEłnił Się
znamiEnitymi gośćmi, Którzy baWili Się na KolEjnym balu inWEStora
zorganizoWanym PrzEz KatoWiCKą SPECjalną StrEfę EKonomiCzną. jaK było?

Pałac Dietla 
znów oczarował…
i porwał do tańca

Nie tyl ko wy śmie ni cie, ale i szy kow -
nie – pod czas ba lu od był się bo wiem…
po kaz mo dy. I choć te go wie czo ra
przed go ść mi po kło nił się co prawda ar ty -
sta o na zwi sku Brzo zow ski – to nie on był
spraw cą mod owego za mie sza nia,
a uczen ni ce Ze spo łu Szkół Pro jek to wa -

nia i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu. Bo -
wiem zgod nie z tra dy cją, pod czas so sno -
wiec kich ba lów swo je pra ce ma ją oka zję
za pre zen to wać przed sta wi cie le sztu ki,
kul tu ry czy na uki, po cho dzą cy z Za głę bia
wła śnie. Na to miast Brzo zow ski (Ra fał),
nie wy stą pił w du ecie z Pa proc kim, ale ze

swo im ze spo łem mu zycz nym, da jąc ener -
ge tycz ny kon cert i po ry wa jąc go ści
do tań ca. I tak, ba wią cy w od re stau ro wa -
nych przez Ewę i Sta ni sła wa Ku liś (obec -
nych wła ści cie li pa ła cu) wnę trzach, da li
się po rwać no wo rocz nej za ba wie do póź -
nych go dzin… l

II Bal Inwestora KatowIcKIej specjalnej strefy eKonomIcznej 
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z gWiazDą WiECzoru, rafaŁem BrzozowsKIm rozmaWiała anna noWaK

Małymi kroczkami,
ale do przodu
Strefa: Czy zdarza Ci się koncertować w tak
kameralnych przestrzeniach i dla tak
kameralnego grona?
Rafał Brzozowski:Pewnie, że się zdarza.
Gramy praktycznie wszystko i dajemy
bardzo dużo koncertów – w różnych
miejscach, dla różnej publiczności. Jedyną
naszą obawą – kiedy gramy w takich
miejscach jak na przykład Pałac Dietla
w Sosnowcu – jest akustyka. Dlatego
zawsze przygotowujemy różnorodny
repertuar. Jeśli słyszymy, że jest duży
pogłos i robi się huk, to natychmiast
zmieniamy repertuar na bardziej
akustyczny. Natomiast jeśli chodzi
o kameralne grono – ja cieszę się z każdej
możliwości poznawania ludzi, czy to ze
świata biznesu, czy kultury. To jest ogromny
plus całej tej pracy. A im bardziej
różnorodnie, tym lepiej. Wówczas każdy
koncert wymaga poświęcenia
i zaangażowania, ale też staje się pewnym
wyzwaniem, bo nie wiadomo, czy to jest
fajne, że publiczność będzie z nami
tańczyć, czy raczej fajne jest to, że będą
nas słuchać.

Pochodzisz z Nowego Dworu Mazowieckiego,
mieszkasz w Warszawie. Zagłębie Dąbrowskie to
znane Ci okolice?
Kiedyś zdarzało mi się całkiem często tu
bywać, ponieważ miałem dziewczynę
z Sosnowca. I wiem doskonale, że to jest
Zagłębie, a nie Śląsk.

Kiedy w zeszłym roku w Pałacu Dietla
koncertował Piasek, przyznał się, że kiedyś
pomylił granice i przywitał podczas koncertu
wszystkich gości na Śląsku, podczas gdy byli
w Zagłębiu…
Bo każdy to myli. Dla osób, które tu nie
mieszkają, nie ma żadnej różnicy. Zawsze
mówi się – jedziemy na Śląsk, ale mało kto
zdaje sobie sprawę z tego, że jedzie
do Zagłębia.

A jak Ty się czujesz w rejonach i Zagłębia,
i Śląska?
Ten okręg kojarzy mi się ciągle z ciężką
pracą. Patrząc na tutejszą
infrastrukturę – dróg czy terenów wokół
kopalń – ma się jednak wrażenie, że ten
region wreszcie podnosi się

z długoletniego okresu wykorzystywania.
Przez to, że bywałem tutaj często i mam
wielu znajomych, którzy mieszkają
w Katowicach, Mikołowie czy Sosnowcu,
wiem, że są tu miejsca, w których można
odpocząć – parki, jeziora. Może
po części jeszcze zaniedbane, ale widać,
że coś się zaczyna zmieniać na lepsze,
jakoś wyglądać. Tutaj ogromne pole
do popisu mają inwestorzy, którzy mogą
odczarować ten region, oderwać
od niego łatkę ciężkiej harówy i sprawić,
by stał się bardziej nowoczesny.

Skoro o inwestycjach mowa – w co według Ciebie
warto w życiu inwestować?
W siebie. Z bardzo prostego
powodu – tego nikt, nigdy nam nie
odbierze. Nie jestem biznesmenem,
ale wiem, że z finansami bywa różnie,
nie każdy biznes się udaje, więc nie
każda inwestycja okazuje się być
opłacalna. Jeśli inwestujemy w siebie,
we własne umiejętności i rozwój, to
zyskujemy wartość, której nie tylko nikt
nie będzie nam mógł odebrać, ale

i którą zawsze będziemy mogli
wykorzystać. Myślę, że w biznesie też
warto inwestować w potencjał ludzki.
Przy dobrych menedżerach czy
zarządzających firmą można tym
sposobem zbudować coś naprawdę
wielkiego.

Ty długi czas inwestowałeś w swój sportowy
rozwój – od dziesiątego roku życia trenowałeś
zapasy, zdobyłeś nawet brązowy medal
na Mistrzostwach Polski. Czy ta inwestycja
procentuje teraz w Twojej karierze muzycznej?
To jest ogromne doświadczenie, z którego
mogę teraz czerpać. Kiedy trenowałem
styl wolny w zapasach to zasadą było, że
pod przeciwnika się lekko podchodziło,
małymi kroczkami naciągało się w jedną,
w drugą stronę i cały czas
podprowadzało, aby wykonać jakąś
akcję. I tak też działam z muzyką. Cały
czas trzeba iść do przodu – małymi
kroczkami. Jeśli będziemy coś robić
„na hurra”, to za chwilę się wypompujemy
i stracimy energię do dalszej pracy.
Trzeba dobrze zacząć, wystartować
i potem już trzymać poziom, czyli:
trenować z najlepszymi, a w tym

momencie – śpiewać z najlepszymi. Jeśli
się upadnie, potknie to można się
załamać, ale na jeden dzień. Kolejnego
trzeba znów pójść na trening, zrobić sobie
rachunek sumienia z trenerem i całym
sztabem, przeanalizować, co było źle
i dalej trenować, a sukces przyjdzie sam.
Jednak uprawianie sportu, a granie
muzyki różni jeden, ale za to najważniejszy
szczegół – publiczność. W sporcie mamy
cel, jasne reguły gry, wyniki, więc jeśli
będziemy najlepsi – zdobędziemy złoto.
A w muzyce może być tak – najlepszy
menedżer, najlepsza piosenka, artysta
tańczy, skacze, cuduje, a i tak nikt go nie
chce. I nikt nie wie dlaczego. To jest ten
jeden element, o którym mówi się, że ktoś
ma to „coś”. I nie wiadomo, co to tak
naprawdę jest, ale jeśli tego zabraknie,
o złoto w muzyce może być trudno. l

Kto jest kim?
rafał BrZoZowSKi
Wokalista i klawiszowiec popowy. Urodził się 8 czerwca 1981 r. Swoją karierę rozpoczął
od wystąpienia w programie „Szansa na sukces” w 2002 r., w którym to zdobył wyróżnienie.
W 2003 r. zaczął śpiewać w zespole Emigranci, a kilka lat później został również członkiem
zespołu Mono (dawniej grupa De Mono). Szerszej publiczności dał się poznać poprzez udział
w muzycznym show telewizyjnej dwójki „The Voice of Poland”. Należał wówczas do grupy
Andrzeja Piasecznego, a swoją przygodę w programie zakończył tuż przed finałem. Niedługo
po tym (7 sierpnia 2012 r.) wydał swój solowy, debiutancki album „Tak blisko”. Promowany był
on przez trzy single: „Masz zawsze mnie”, „Nie mam nic” i „Tak blisko”. Ostatni kawałek okazał
się hitem i przyniósł artyście sławę, rozgłos i… nagrodę Eska Music Awards za zajęcie
pierwszego miejsca w kategorii „Hit Lata 2012”. W 2012 r. zajął również drugie miejsce
na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Zanim na poważnie zajął się muzyką, przez kilkanaście lat
trenował zapasy – zdobył nawet brązowy medal Mistrzostw Polski. Z wykształcenia jest
nauczycielem wychowania fizycznego.
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