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M
Drodzy Czytelnicy! 

Mimo że karnawał już za nami, wydanie „Strefy”, które właśnie
czytacie, w dużej mierze karnawałowi jest poświęcone. Zgodnie
z coroczną tradycją odbyły się bale i spotkania z inwestorami. Nie
zabrakło gwiazd i niespodzianek. Kto nie był, może przekonać się
o tym na łamach naszego magazynu. Kto był, z pewnością
przyjemnie powspomina tamte chwile. Kalendarz jest jednak
nieubłagany i wszystko co dobre, ma swój koniec. Tak też jest
z karnawałem. Co dalej? Oczywiście zgodnie z kalendarzem
liturgicznym – post. Pozostajemy jednak w sferze profanum, by
zwrócić uwagę, iż po okresie balów noworocznych, nieubłaganie
nastaje czas roztopów i przebiśniegów. Jednym słowem: wiosna!
Jej symptomy są już widoczne. Dowodem na to niech będzie
rozmowa z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem
gospodarki, który zapowiada odwilż legislacyjną i przedłużenie
funkcjonowania SSE do 2026 roku. 
Oby więcej takich jaskółek, czego Wam z całego serca życzę.

Redaktor prowadzący 
Wojciech Leśny 
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W
szyst kie ma my, któ re wzię ły
udział w pro jek cie – i obec -
nie mo gą cie szyć się z po -
wro tu do ży cia za wo do we -

go – spo tka ły się 13 grud nia 2012 r. w ja dło daj -
ni „Ogro dy sma ku” w Ty chach. Pod czas spo -
tka nia mo gły po dzie lić się swo imi do świad cze -
nia mi z udzia łu w pro jek cie, któ ry roz po czął
się 17 ma ja 2012. – Pro gram bar dzo mi się po -
do bał i bar dzo mi po mógł. Mi mo, że mam do -
bry kon takt z ludź mi i je stem oso bą otwar tą, to
po szko le niu sta łam się bar dziej pew na sie bie,
a mo ja sa mo oce na wzro sła. Oka za ło się, że to,
co po strze ga łam ja kie swo je sła be stro ny, mo -
gę prze kuć w za le ty – mó wi jed na z mam bio -
rą cych udział w ty skiej ini cja ty wie. – Wcze śniej
trud no mi by ło zna leźć pra cę. Pra co daw cy za -
da wa li wie le nie zręcz nych py tań, np. kto za -
opie ku je się dziec kiem, je śli za cho ru ję? Mi mo
że de kla ro wa łam, że jest opie ka, a ja je stem
dys po zy cyj na i mo gę pra co wać na wet na trzy
zmia ny, to i tak nie by ło chęt nych – pod kre śla.

Wspar cie, któ re mło de ma my uzy ska ły w ra -
mach pro gra mu „Ma ma w Stre fie Szan sy” po -
mo gło wszyst kim pa niom na no wo za ist nieć
na ryn ku pra cy. O tym, że suk ces na le ży po -
wtó rzyć, mó wi ła obecna na spo tka niu Mo ni ka
Kwa śnie wicz, kie row nik Cen trum Ak ty wi za cji
Za wo do wej Po wia to we go Urzę du Pra cy w Ty -

chach, za po wia da jąc, że jesz cze w tym ro ku
od bę dzie się dru ga edy cja pro gra mu. 
Ewa Sta chu ra -Po rdzik, pre zes Pod stre fy Ty -
skiej po twier dza, że środ ki na dru gą edy cję zo -
sta ły juz za re zer wo wa ne w bu dże cie Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej S.A.,
a pro gram ru szy po now nie od wrze śnia.

I
n we sty cja spół ki za kła da dzia łal ność
pro duk cyj ną i usłu go wą w ob rę bie ob -
rób ki ciepl nej i au to ma ty za cji pro duk -
cji. Pla nu je rów nież stwo rze nie cen -

trum ba daw czo -roz wo jo we go dla spół ek ka -
na dyj skiej gru py Ni trex. Fir ma po nie sie na kła -
dy in we sty cyj ne w wy so ko ści 4 mln zł i za -
trud ni co naj mniej 10 osób. Jesz cze przed

koń cem 2012 r. no we ze zwo le nie uzy skał
rów nież za kład Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys -
tems Pol ska Sp. z o.o. W fa bry ce ukła dów
wy de cho wych w So snow cu uru cho mio ne zo -
sta ną no we li nie pro duk cyj ne. Ca łość in we -
sty cji wy nie sie co naj mniej 16 mln zł, a licz ba
pra cow ni ków osią gnie po ziom 191 za trud -
nio nych. 

Na to miast in we sty cji za 15,5 mln zł moż na się
spo dzie wać w Pod stre fie Ja strzęb sko -Żor skiej
na te re nie Po la War szo wi ce, gdzie fir ma In stan -
ta Sp. z o.o. wy bu du je no wy za kład pro duk cyj ny
wraz z za ple czem ad mi ni stra cyj nym. Wy po sa że -
nie no wej jed nost ki wno wo cze sne ma szy ny iurzą -
dze nia pod wyż szą ja kość wy twa rza nych przez fir -
mę pro duk tów spo żyw czych – ka wy i her ba ty.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała kolejne zezwolenia

Nowe inwestycje
Nowy inwestor pojawi się w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej. 17 grudnia 2012 r. KSSE wydała zezwolenie, na mocy
którego Nitrex Metal Sp. z o.o. rozpocznie swoją działalność w Sosnowcu

PROGRAM „MAMA W STREFIE SZANSY” ZWIEŃCZONY SUKCESEM

Mamy
wróciły do pracy

Działania podjęte
w ubiegłym roku przez
urząd Pracy w tychach
oraz Podstrefę tyską KSSe
w ramach programu
aktywizacji zawodowej
młodych mam pt. „Mama
w Strefie Szansy” okazał
się strzałem w dziesiątkę.
Skuteczność? 100%

U
ru cho mie nie pro duk cji pla no -
wa ne jest na sty czeń 2014 r.
W no wym za kła dzie bę dą
po wsta wać wkła dy ce ra micz -

ne do ukła dów wy de cho wych do sil ni ków
wy so ko pręż nych (DPF). Zdol no ści pro duk -
cyj ne to 8 mln wkła dów rocz nie. Zwięk sze -
nie pro duk cji w za kła dzie w Gli wi cach oraz
bu do wa no wej fa bry ki są czę ścią re ali za -
cji świa to wej po li ty ki in we sty cyj nej Gru py
NGK, któ ra w su mie wy nie sie oko ło 37 mi -
liar dów je nów i do ty czy sze ściu za kła dów
zlo ka li zo wa nych na ca łym świe cie, w tym
w Pol sce. Pro gno zu je się, że zdol no ści
pro duk cyj ne NGK Ce ra mics Pol ska wzro -
sną w ro ku fi nan so wym 2013 o 20 proc.
Kon cern NGK spo dzie wa się zwięk szo -
ne go po py tu na ce ra micz ne wkła dy ka -
ta li tycz ne dzię ki na wią za niu dłu go ter mi -
no wych re la cji han dlo wych ze swo imi
klien ta mi. Ce lem tej po li ty ki in we sty cyj -
nej gru py NGK jest zwięk sze nie wo lu me -
nu pro duk cji wkła dów ce ra micz nych
o 40 proc. przed koń cem ro ku fi nan so we -
go 2013.

KONCERN NGK ROZBUDOWUJE SI¢ W GLIWICACH

Wzrost w NGK
Zgodnie z decyzją podjętą przez Taro Kato – prezesa NGK Insulators Ltd., w Podstrefie Gliwickiej KSSE, obok istniejącej
fabryki NGK Ceramics Poska Sp. z o.o., powstaje nowy zakład koncernu

Spo tka nie pra cow ni ków i stu den tów Po li -
tech ni ki Ślą skiej z po ten cjal ny mi pra co daw -
ca mi po dzie lo ne by ło na dwie czę ści. Pierw -
sza, de dy ko wa na stu den tom, mia ła na ce lu
przed sta wie nie za in te re so wa nym pro fi lu
spół ki oraz moż li wo ści od by cia prak tyk lub

roz po czę cia pra cy. Dru gą część spo tka nia
sta no wi ło se mi na rium przed sta wi cie li prze -
my słu i pra cow ni ków wy dzia łu AEiI. Pod -
czas dys ku sji sta ra no się zwe ry fi ko wać
ocze ki wa nia pra co daw ców wo bec ab sol -
wen tów au to ma ty ki, elek tro ni ki, in for ma ty ki
czy bio tech no lo gii. Po ru szo no za gad nie nia
no wych tech no lo gii i wy kła dów spe cja li -
stycz nych. Omó wio no rów nież for my współ -
pra cy w dzia ła niach zwią za nych z re ali za cją
to ku stu diów – moż li wo ści od by wa nia prak -
tyk i sta ży, two rze nia pro jek tów in ży nier -

skich czy re ali zo wa nia pro jek tów w ra mach
„kie run ków za ma wia nych”. Bio rą ca ak tyw -
ny udział w wy da rze niu fir ma ENTE, ofe ru -
je kom plek so we usłu gi in for ma tycz ne w za -
kre sie pro jek to wa nia i bu do wy sys te mów
in for ma tycz nych, asy stę tech nicz ną, a tak -
że kom plek so we usłu gi pro jek to we i pro -
duk cyj ne w za kre sie za awan so wa nych roz -
wią zań tech no lo gicz nych, w tym sys te mów
elek tro ni ki ana lo go wej, cy fro wej oraz apa -
ra tu ry kon tro l no -po mia ro wej i te le tran smi -
syj nej.

ENTEr dla współpracy z Politechniką Śląską

Dialog nauki i przemysłu
Spółka ENTE, która od dwunastu lat funkcjonuje w Podstrefie Gliwickiej KSSE, wzięła udział w „Forum Pracodawców
Automatyki, Elektroniki i Informatyki”, które odbyło się 15 stycznia 2013 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
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R
a ci bórz otrzy mał po nad 4 mln zł na kom -
plek so we uzbro je nie w in fra struk tu rę
(prąd, gaz, ka na li za cję) 6 ha dział ki, któ -
ra w czerw cu ubie głe go ro ku zo sta ła

włą czo na do Pod stre fy Ja strzęb sko -Żor skiej KSSE.
Uzbro je nie te re nów po zwo li na uzy ska nie go to wych
do za go spo da ro wa nia ob sza rów in we sty cyj nych,
któ ry mi za in te re so wa nych jest już kil ka firm, m.in. fa -
bry ka me bli „Ra me ta” czy fir ma „Kol tech”. Z te go sa -
me go pro gra mu gmi na Ja strzę bie -Zdrój po zy ska ła
do fi nan so wa nie w wy so ko ści po nad 11 mln zł, któ re
prze zna czy na bu do wę dro gi oraz przy łą cza ener ge -
tycz ne go i wo do cią go we go na dział kach in we sty cyj -
nych mia sta. – Głów nym prze zna cze niem no wej in -
fra struk tu ry bę dzie ob słu ga te re nów in we sty cyj nych.
Za le ży nam na tym, aby oży wić po ko pal nia ny te ren
i przy cią gnąć do nie go in we sto rów – wy ja śnia pre zy -
dent mia sta Ma rian Ja nec ki. Na to miast mia sto Ryb -
nik wy da po nad mi lion złotych po zy ska nych z RPO
na bu do wę sie ci wo do cią go wej, ka na li za cyj nej i sa -
ni tar nej przy ul. Pod miej skiej – na te re nach ob ję tych
sta tu sem KSSE.

W
ra por cie uję ta zo sta ła rów -
nież Chor wa cja, któ rej przy -
stą pie nie do UE pla no wa ne
jest na li piec 2013 r. Wszyst -

kie da ne za war te w ana li zie po cho dzą ze źró -
deł wtór nych (baz da nych) oraz pier wot -
nych – wy wia dów prze pro wa dza nych z eks -
per ta mi w za kre sie in we sty cji za gra nicz nych
oraz wy mia ny han dlo wej mię dzy kra ja mi Eu ro -
py, a tak że z przed sta wi cie la mi za gra nicz nych
firm, któ re do ko na ły in we sty cji w Pol sce. – Pol -
ska ma do syć istot ny ar gu ment w sto sun ku
do in nych państw – dy wer sy fi ka cję go spo dar -

czą. Nie moż na wska zać jed nej ga łę zi go spo -
dar ki, któ ra do mi no wa ła by w na szym biz ne so -
wym kra jo bra zie. I dzię ki te mu ma my zdol ność

kom pen so wa nia okre so wych trud no ści w pew -
nych bran żach roz wo jem in nych – wy po wia da
się w ra por cie Ma rek Ma tu le wicz, pre zes za rzą -
du Da te ra SA. – Ka pi tał po wi nien szu kać
miejsc, któ re są w ten den cji zwyż ko wej. Tu jest
świe ża krew, świe że po my sły, cza sa mi wła śnie
przede wszyst kim bra ku je pie nię dzy, na to miast
chę ci i po ten cjał są. Wi dzi my to two rząc biz nes
w Pol sce, ale też ma jąc kon takt z klien ta mi
z Eu ro py Za chod niej – oce nia wa run ki do in -
we sty cji w Pol sce Ar ka diusz Pa try as, wi ce pre -
zes fir my i3D. Ra port moż na bez płat nie po brać
ze stro ny ConQuest Con sul ting.

H
o no ro we od zna ki „Za słu żo ny dla
rol nic twa” zo sta ły przy zna ne Ka -
ta rzy nie Mo krysz, dy rek tor ds.
mar ke tin gu i Ada mo wi Mo krysz

z za rzą du Mo ka te Sp. z o.o. Fir ma zo sta ła rów -
nież uho no ro wa na przez Sto wa rzy sze nie Eks -
por te rów Pol skich li stem gra tu la cyj nym, ty tu -
łem i me da lem sto wa rzy sze nia „Wy bit ny Eks -
por ter Ro ku 2012”. Jak na pi sał Mie czy sław
Twa róg, pre zes za rzą du sto wa rzy sze nia, wy róż -
nie nie to przy zna no w do wód uzna nia za osią -

gnię cia w za kre sie roz wo ju eks por tu. – Bu du -
je my biz nes w każ dym kra ju, w któ rym chce my
być obec ni, a nie tyl ko eks por tu je my. Do brym
przy kła dem jest Eu ro pa Środ ko wo -Wschod nia,
gdzie Mo ka te ma już swo je za kła dy oraz kra je
nad bał tyc kie, czy ostat nio Sło we nia oraz
Chor wa cja, gdzie pro duk ty Mo ka te od no szą
suk ce sy – mó wi Adam Mo krysz. – Cap puc ci -
no przy ję ło się w Chor wa cji jesz cze le piej niż
w Pol sce, gdzie by li śmy pio nie ra mi we wpro -
wa dza niu te go pro duk tu na ry nek. Nie po prze -

sta je my jed nak na Eu ro pie, bo naj więk szy
wzrost po py tu na pro duk ty spo żyw cze no tu je -
my dziś w Afry ce i Azji. Oczy wi ście je ste śmy
już tam obec ni, a na sze wy ro by do tar ły na wet
na kra niec Afry ki – do RPA – do da je.
Do 2026 r. pol ski han del za gra nicz ny ma wzro -
snąć o 119 proc. We dług HSBC i Del ta Eco no -
mics, co raz mniej sze zna cze nie bę dą mia ły ryn -
ki kra jów UE, a co raz więk sze – ryn ki wscho -
dzą ce, zwłasz cza azja tyc kie. Mo ka te już bu du -
je tam swo je przy czół ki.

Polski producent kawy uhonorowany przez Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju Wsi

MoKAte
podbija świat
spółKa moKate Nie tylKo odNosi suKcesy Na śWiatoWym ryNKu KaWy i herbaty, ale i jest
poWażNym odbiorcą – aW rezultacie róWNież eKsporterem – mleKa z polsKich mleczarNi.
staNisłaW Kalemba, miNister rolNictWa i rozWoju Wsi doceNił osiąGNięcia firmy, przyzNając
człoNKom zarządu odzNaKi

„REACH THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE” – RAPORT STWORZONY DLA BIZNESU

polsKa atraKcyjNość
iNWestycyjNa
NA POCZÑTKU LUTEGO 2013 R. FIRMA CONQUEST CONSULTING OPUBLIKOWAŁA NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ RAPORT
„REACH THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, W KTÓRYM SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZIE POD KÑTEM ATRAKCYJNOÂCI
INWESTYCYJNEJ ZOSTAŁA PODDANA POLSKA, A TAK˚E INNE KRAJE EUROPY ÂRODKOWO-WSCHODNIEJ NALE˚ÑCE DO UE

RPO WOjeWództWa ŚląskiegO dOfinansuje uzbROjenie W ksse

Środki rozwoju
Gmina Jastrzębie-Zdrój, Racibórz oraz Rybnik otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na uzbrojenie obszarów włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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podjęta W 1997 r. decyzja o budoWie
fabryKi opla W GliWicach zrodziła
potrzebę stWorzeNia odpoWiedNieGo
zaplecza loGistyczNeGo. firma
m+W – dziś müller – die lila loGistiK,
podjęła WyzWaNie iWtym roKu śWiętuje
piętNastolecie sWojej działalNości
W GliWicach

Na po cząt ku grud nia 2012 r. pra -
cow ni cy fir my – a jest ich już
ok. 250, pod czas gdy w 2005 r.

za trud nio nych by ło 35 osób – spo tka li się w re -
stau ra cji „Cha ta Po la ka” w Gli wi cach, by świę to -
wać ju bi le usz. To, co wy róż nia li lio wą fir mę spo -
śród in nych, to kre atyw ne pla no wa nie z do kład -
ną re ali za cją. Jed nym z waż niej szych wy da rzeń
w hi sto rii fir my by ło za ło że nie spół ki -cór ki – Va lue
Ad ded Lo gi stic we Wro cła wiu, któ ra zaj mu je się
ob słu gą lo gi stycz ną tam tej szej fa bry ki Whirl po ol.
Fir ma świad czy swo je usłu gi nie tyl ko dla bran ży
mo to ry za cyj nej i sek to ra AGD. Ma rów nież klien -
tów z sek to ra bu dow la ne go, pro du cen tów sta li,
che mii, elek tro ni ki, two rzyw sztucz nych, a na wet
bran ży spo żyw czej. By ło więc co świę to wać.

• 1997 rok, wiosna – plan stworzenia
wPolsce, wspólnie z firmą Mainsped, nowej
firmy świadczącej usługi logistyczne dla
potrzeb budującego się zakładu GM
Gliwice.

• 1997 r., koniec listopada –spotkanie
zniemiecką firmą Mainsped, pierwszy raz
doPolski przyjeżdża Ruediger Strirneberg
zfirmy Wüstefeld.

• 1997 r., grudzień – założono firmę M+W.
• pierwsze biura miały lokalizację wwiosce

kontenerowej na budowie fabryki GM.
• 1997 r., grudzień –M+Wzatrudniła

pierwszego polskiego pracownika,
wiosnąroku1998 nastąpiły dalsze
zatrudnienia. Dodziś wzespole firmy
znajdują się pracownicy pamiętający ten
początek.

• 1998 r. – rozpoczęła się produkcja
samochodów wfabryce GMi tym samym
uformował się zespół firmy M+Wwnowym
dziale Control Carier Center
funkcjonującym na terenie GM.

• 2000 r. –powstaje biuro wGliwicach.
Napoczątek jedno pomieszczenie
przyulicy Jasnogórskiej.

• 2000-2005 r. –aby móc pomieścić
wszystkich pracowników, jedno
pomieszczenie przekształca się w prawie
całe piętro.

• 2005 r. – firma zatrudnia35 pracowników
• w tym samym roku M+Wzostaje

kupionaprzez Müller Die Lila Logistik AG
(nowa nazwa od1 stycznia2005 r.)

• 2006 r. –przejęcie w pobliżu Wrocławia
magazynu wimieniu firmy Whirlpool,
wmiędzyczasie powstanie dalszej spółki-
córki, firmy VAL (Value Added Logistic).

• 2006 r. –największy krok, wraz zpodjęciem
decyzji wsprawie budowy Logistik Service
Center wGliwicach przyul.
Zygmuntowskiej, naterenie nieistniejącej już
kopalni KWK Gliwice – szyb Łabędy.

• 2007 r., lato –otwarcie nowej siedziby
przyul. Zygmuntowskiej90,  – Muller Die
Lila Logistik Polska (MLP).

• 2007 r., 3 sierpnia –przeprowadzkaokoło
40 pracowników zul. Jasnogórskiej 
naul. Zygmuntowską.

• Ruediger Strirneberg przez12 lat był
prezesem MLP.

• 2008 r., od 30 czerwca do dziś –członkami
zarządu MLP są Romualda Kmiecik
iJanusz Bielówka

• 2010r. – firma zatrudnia około180
pracowników wGliwicach oraz90 osób
wVAL Wrocław.

Po raz trzy na sty, 23 stycz nia 2013 r.,
w ha li Expo Si le sia w So snow cu
wrę czo no pre sti żo we wy róż nie -

nia fir mom, któ re w ostat nich la tach wy ka za ły
się du żym wzro stem ob ro tów. W każ dej edy cji
kon kur su ba da ne są wy ni ki fir my za peł ne trzy
po prze dza ją ce la ta. W cią gu tych trzech lat fir -
ma nie tyl ko nie mo że od no to wać żad nej stra -
ty, ale mu si wy ka zać się rów nież wzro stem
przy cho dów. Dy na micz nym roz wo jem oraz

osią ga niem i utrzy my wa niem bar dzo do brych
wy ni ków fi nan so wych, dzia ła ją ca w Gli wi cach
fir ma lo gi stycz na Müller – Die li la Lo gi stik, wpi -
sa ła się do gro na wy róż nio nych te go rocz ną
sta tu et ką „Ga ze la Biz ne su”. Pod czas uro czy -
stej ga li na gro dę ode bra ła Ro mu al da Kmie -
cik – dy rek tor fi nan so wa oraz czło nek za rzą du
wraz z Ja nu szem Bie lów ką – dy rek to rem ope -
ra cyj nym i człon kiem za rzą du Müller – Die li la
Lo gi stik. 

FIRMA MÜLLER –DIE LILA LOGISTIK ÂLÑSKÑ GAZELÑ BIZNESU

LiLiowa
Gazela Biznesu
Wśród firm ze Śląska i Opola wyróżnionych tegoroczną nagrodą „Gazela
Biznesu” – przyznawaną na podstawie rankingu stworzonego przez
wywiadownię gospodarczą Coface Poland – znalazł się Müller – Die lila Logistik

Ju bi le usz Müller – Die li la Lo gi stik Pol ska
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jaNusz
piechocińsKi 

urodził się 15 marca 1960 r.
W studziaNKach
paNcerNych. W GrudNiu
2012 r. został poWołaNy
Na staNoWisKo
Wicepremiera, miNistra
GospodarKi. 

student politechniki Warszawskiej
nawydziale elektroniki,
specjalizacja – automatyka.
Wlatach1982-1987 studiował
wszkole Głównej handlowej
wWarszawie naWydziale
ekonomiki, handlu iusług. pracę
magisterską – „polityka inwestycyjna
wpolsce w latach1958-
1965” – bronił uprof. j. Kalińskiego.
Wczasie studiów był członkiem
rady Wydziału isenatu szkoły
Głównej planowania i statystyki.
Wlatach1987-1999 był
pracownikiem naukowym 
sGpis - sGh: Katedry historii
Gospodarczej ispołecznej
wzakresie historii
gospodarczejXXwieku, historii
szkolnictwa ekonomicznego oraz
integracji europejskiej. 
od1990 r. jest członkiem psl we
władzach wojewódzkich
ikrajowych. Wlistopadzie2012 r.
został prezesem psl. 
poseł na sejm i,ii,iV, Vi iVii
kadencji. żonaty, ma dwie córki
i syna. lubi zbierać grzyby – w tym
celu najchętniej o dwiedza puszczę
Kozienicką, a także lasy chojnowskie.
podczas rozgrywek piłkarskich
zudziałem reprezentacji sejmu rp
gra napozycji napastnika.

Kto jest kim?

we go w Pol sce oraz roz sze rze nia ryn -
ków zby tu dla pol skiej pro duk cji. Pro -
wa dzi my rów nież in ten syw ne pra ce
nad zwięk sze niem do stęp no ści środ -
ków w ra mach pro gra mu wspie ra nia
in we sty cji o istot nym zna cze niu dla go -
spo dar ki pol skiej na la ta 2011-2020
dla firm z sek to ra mo to ry za cyj ne go.
Na szą in ten cją jest rów nież zde cy do -
wa ne od mło dze nie par ku sa mo cho do -
we go. Dla te go w za kre sie po dat ków
pro po nu je my po now ne roz wa że nie
pro po zy cji peł ne go od li cza nia po dat -
ku VAT od aut oso bo wych prze zna czo -
nych do wy ko ny wa nia dzia łal no ści go -
spo dar czej. 27 li sto pa da 2012 r. Ra da
Mi ni strów przy ję ła pro po zy cję Mi ni ster -
stwa Fi nan sów od li cza nia do 50 proc.
po dat ku i nie wię cej niż 8 tys. zł. Chce -
my też po pra wić sku tecz ność dzia ła -
nia sta cji kon tro li po jaz dów, wpro wa -
dzić obo wiąz ko we ba da nia tech nicz ne
po jaz du po wy pad ku oraz pod nieść
wy mo gi re je stro wa nia im por to wa nych
uży wa nych po jaz dów.
Oczy wi ście na bie żą co mo ni to ru je my
i ana li zu je my roz wój sy tu acji na kra jo -
wym i eu ro pej skim ryn ku mo to ry za cyj -
nym. Je ste śmy tak że w sta łym kon tak -
cie z pro du cen ta mi sa mo cho dów
i kom po nen tów mo to ry za cyj nych,
bran żo wy mi in sty tu cja mi oraz or ga ni -
za cja mi sa mo rzą do wy mi. Wspól nie
mo że my pla no wać dal sze dzia ła nia,
któ re usta bi li zu ją sy tu ację w tym sek to -
rze i osła bią ne ga tyw ne skut ki kry zy su

Stre fa: Rok 2013 nie za czął się opty mi -
stycz nie – zwol nie nie ok. 30 proc. za ło gi
w ty skiej fa bry ce FIATA do wiódł, że pa nu -
ją cy w Eu ro pie kry zys bran ży mo to ry za cyj -
nej zbie rze swo je żni wo rów nież w Pol sce.
Nad ja ki mi roz wią za nia mi wspar cia dla
mo to ry za cji pra cu je Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki?
Ja nusz Pie cho ciń ski: Mo to ry za cja jest
jed nym z prio ry te to wych sek to rów
z punk tu wi dze nia po li ty ki in we sty cyj -
nej Pol ski. Dla te go za rów no MG, jak
i ca ły rząd pra cu je nad po pra wą kon -
dy cji tej waż nej dla na szej go spo dar ki
bran ży. Wy ko rzy stu je my wszyst kie do -
stęp ne in stru men ty, aby zła go dzić na -
pły wa ją ce do Pol ski symp to my świa to -
we go kry zy su. 
Przy po mnij my, że pre fe ro wa nym miej -
scem lo ka li za cji in we sty cji mo to ry za -
cyj nych są Spe cjal ne Stre fy Eko no -
micz ne, któ re ofe ru ją wie le za chęt,
w tym zwol nie nia po dat ko we. Już
od 2004 r. przed się biorcy mo gą się
rów nież ubie gać o wspar cie z bu dże tu
pań stwa. Na pod sta wie sys te mów
wspar cia w la tach 2005-2012, po moc
ze środ ków bu dże to wych na re ali za cję
in we sty cji mo to ry za cyj nych uzy ska -
ło 16 przed się bior ców na łącz ną kwo -
tę 290 mln zł. Po nad to na mo cy pro -
gra mu wspie ra nia in we sty cji o istot -
nym zna cze niu dla go spo dar ki pol -
skiej na la ta 2011-2020, po mo cy fi nan -
so wej udzie la tak że Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki. Otrzy ma ją ją m.in. przed się -

bior cy pla nu ją cy in we sty cje w sek to rze
mo to ry za cyj nym, w szcze gól no ści
w za kre sie pro duk cji po jaz dów sa mo -
cho do wych, nad wo zi, przy czep i na -
czep, czę ści i ak ce so riów do sa mo -
cho dów i ich sil ni ków. 
Kwe stie roz wo ju pol skie go prze my słu
mo to ry za cyj ne go sta ły się klu czo wy mi
te ma ta mi po sie dzeń Mię dzy re sor to we -
go Ze spo łu do spraw Wzro stu Kon ku -
ren cyj no ści Prze my słu Mo to ry za cyj ne -
go, któ re mu prze wod ni czy wi ce mi ni -
ster go spo dar ki Gra ży na Henc lew ska.
Roz wią za nia, nad któ ry mi pra co wa li -
śmy, do ty czą m.in. wspar cia wy mia ny
par ku sa mo cho do we go po przez za -
stą pie nie ak cy zy sys te mem po dat ków
za leż nych od pa ra me trów eko lo gicz -
nych po jaz du. Sty mu lo wa nie kra jo we -
go ryn ku mo że na stę po wać rów nież
w wy ni ku wdra ża nia in no wa cyj nych
tech no lo gii obej mu ją cych na pę dy i pa -
li wa al ter na tyw ne. W ubie głym ro ku ze -
spół roz po czął pra ce nad przy go to wa -
niem stra te gicz ne go pro gra mu wy ko -
rzy sta nia w trans por cie pa liw me ta no -
wych, ta kich jak CNG, LNG czy bio me -
tan. 
W po ło wie grud nia 2012 r. spo tka łem
się z przed sta wi cie la mi bran ży mo to ry -
za cyj nej. Wspól nie omó wi li śmy ka ta -
log pro po zy cji po bu dza ją cych prze -
mysł i ry nek mo to ry za cyj ny w Pol sce.
Dzia ła nia te do ty czą trzech ob sza rów:
utrzy ma nia ak tu al nej ba zy pro duk cyj -
nej, od mło dze nia par ku sa mo cho do -

Wspie ra my
mo to ry za cję
roz mo Wa z ja Nu szem pie cho ciń sKim, Wi ce pre mie rem i mi Ni strem Go spo dar Ki
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NOWY OBSZAR KSSE
 Ulgi podatkowe.

  Plan zagospodarowania: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

terenem pod plac manewrowy i parking. 
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Kontakt:

e-mail: zory@ksse.com.pl

eko no micz ne go. Spo tka łem się też
z przed sta wi cie la mi waż ne go azja tyc -
kie go in we sto ra, któ ry przed sta wił wię -
cej niż obie cu ją cą ofer tę współ pra cy.
Nie czas jed nak zdra dzać wy ni ków do -
tych cza so wych roz mów.

Wo bec pa nu ją cych wa run ków eko no micz -
nych i spo łecz nych – ja ką for mu łę funk -
cjo no wa nia po win ny przy jąć Stre fy Eko no -
micz ne? Czy two rze nie struk tur kla stro -
wych jest kie run kiem, któ ry war to obrać?
Spe cjal ne Stre fy Eko no micz ne sta no wią
ogrom ny po ten cjał w re ali za cji re gio nal -
nych stra te gii in no wa cji i wzro stu kon ku -
ren cyj no ści. Dzię ki stwo rze niu w ra -
mach SSE kla strów dzia ła ją cych w opar -
ciu o współ pra cę przed się bior ców
z ośrod ka mi na uko wy mi, moż li we bę -
dzie pod nie sie nie dy na mi ki roz wo ju re -
gio nów na sze go kra ju. Dla sa mo rzą dów
lo kal nych kla stry mo gą sta no wić istot ny
ele ment stra te gii przy cią ga nia in we sto -
rów. Spe cja li za cja bran żo wa mo że bo -
wiem wy róż niać gmi nę, po wiat i wo je -
wódz two na tle ofert zlo ka li zo wa nych
w in nych re gio nach. Ini cjo wa nie i wspie -
ra nie roz wo ju kla strów w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych mo że przy czy -
nić się do wzmoc nie nia współ pra cy mię -
dzy przed się bior ca mi zlo ka li zo wa ny mi
w Stre fach, tak że po for mal nym za koń -
cze niu ich funk cjo no wa nia. W tej spra -
wie cze kam tak że na ofer tę „od do łu”
pol skiej na uki i przed się bior czo ści.

Czy moż na się spo dzie wać, że Spe cjal ne
Stre fy Eko no micz ne bę dą funk cjo no wa ły
dłu żej, niż do prze wi dzia ne go 2020 r.?
9 stycz nia 2013 r., ja ko mi ni ster go spo -
dar ki, wy stą pi łem do se kre ta rza Ra dy
Mi ni strów o wnie sie nie do po rząd ku
ob rad pro jek tów roz po rzą dzeń wy dłu -
ża ją cych funk cjo no wa nie SSE do
2026 r. Spe cjal ne Stre fy Eko no micz ne
są sku tecz nym na rzę dziem za pew nia -
ją cym do pływ in we sty cji i po bu dza ją -
cym two rze nie no wych miejsc pra cy.
We dług da nych na ko niec trze cie go
kwar ta łu 2012 r., w Stre fach za in we sto -
wa no po nad 83,8 mld zł i po wsta ło 186
tys. no wych miejsc pra cy. W sy tu acji,
gdy wszyst kie kra je udzie la ją przed się -
bior com po mo cy, Pol ska nie mo że so -
bie po zwo lić na wy łą cze nie te go in stru -
men tu z ofer ty in we sty cyj nej.
Pod czas po sie dze nia Ra dy Mi ni -
strów 22 stycz nia 2013 r. usta li li śmy, że
Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Mi ni ster -
stwo Fi nan sów wspól nie opra cu ją kry -

te ria funk cjo no wa nia Specjalnych
Stref Ekonomicznych na te re nach ob -
ję tych struk tu ral nym bez ro bo ciem.
Oba re sor ty prze ana li zu ją też wszyst -
kie in stru men ty i za sa dy udzie la nia
wspar cia in we sto rom. Prze ana li zu je my
też roz wią za nia sto so wa ne od 2009 r.
w in nych eu ro pej skich kra jach. W sto -
sow nym mo men cie po in for mu ję o no -
wych pro po zy cjach i de cy zjach.

Od kąd Pol ska wkro czy ła do Unii Eu ro pej -
skiej, wskaź nik wy dat ków na ini cja ty wy
in no wa cyj ne wzrósł czte ro krot nie. Jed nak
mi mo wszyst ko moż na od nieść wra że nie,
że Pol ska nie jest jesz cze kra jem roz wią -
zań in no wa cyj nych. Jak to zmie nić?
Oczy wi ście pro sta od po wiedź na py ta -
nie o „prze pis na in no wa cyj ność” nie
jest moż li wa. Sa mo ba da nie te go zja wi -
ska wy ma ga nie jed no krot nie no wo cze -
snej me to do lo gii. Jed nak prio ry te to wy
kie ru nek wska zu je przy go to wa na w Mi -
ni ster stwie Go spo dar ki „Stra te gia In no -
wa cyj no ści i Efek tyw no ści Go spo dar -
ki”. Jej głów nym ce lem jest wy so ce
kon ku ren cyj na go spo dar ka opar ta
na wie dzy i współ pra cy biz ne su z na -
uką. Obec nie tyl ko in no wa cyj na i efek -
tyw na go spo dar ka mo że sku tecz nie
kon ku ro wać z in ny mi na glo bal nym
ryn ku. Aby to osią gnąć, mu si my speł -
nić kil ka wa run ków, m.in. stwo rzyć sta -
bil ne oto cze nie z ni ską in fla cją, nie za -
chwia ną wa lu tą czy sku tecz ną po li ty ką
go spo dar czą. Rów nie waż ne jest spraw -

nie funk cjo nu ją ca ad mi ni stra cja i sys -
tem praw ny, a tak że roz wi nię ta in fra -
struk tu ra i wy kwa li fi ko wa ne ka dry.
Stra te gia zo sta ła przy ję ta przez Ra dę
Mi ni strów 15 stycz nia 2013 r.
Chcąc po znać wio dą ce tech no lo gie
i ob sza ry prze my sło we, któ rych roz wój
na stą pi w cią gu naj bliż szych 20 lat, zle -
ci li śmy opra co wa nie ana li zy „Fo re si ght
tech no lo gicz ny prze my słu – In si -
ght 2030”. Eks per ci MG wy bra li te, któ -
re przy czy nią się do pod nie sie nia kon -
ku ren cyj no ści i in no wa cyj no ści pol skie -
go prze my słu do 2030 r. W do ku men -
cie zi den ty fi ko wa no 33 ob sza ry prze -
my sło we i 99 tech no lo gii prio ry te to -
wych, któ re wcho dzą wskład dzie się ciu
pól ba daw czych. Są to m.in. bio tech no -
lo gie prze my sło we, na no tech no lo gie,
tech no lo gie fo to nicz ne, tech no lo gie mi -
kro elek tro nicz ne, tech no lo gie ko ge ne -
ra cji i ra cjo na li za cji go spo da ro wa nia
ener gią, tech no lo gie po zy ski wa nia su -
row ców mi ne ral nych, zdro we spo łe -
czeń stwo i zie lo na go spo dar ka. Okre -
ślo ne tech no lo gie i ob sza ry bę dą sta -
no wić pod sta wę do opra co wa nia pro -
gra mu wdra ża nia wy ni ków pro jek tu
InSight 2030. Zo sta ną uwzględ nio ne
w Pro gra mie Roz wo ju Przed się biorstw
przy go to wy wa nym przez MG. Po słu żą
tak że do okre śle nia stra te gii in te li gent -
nej spe cja li za cji (Smart Spe cia li sa tion
Stra te gy – S3), bę dą cej pod sta wą dla
opra co wa nia no wej per spek ty wy fi nan -
so wej na la ta 2014-2020.
Po nad to wspól nie z re sor ta mi na uki
i roz wo ju pro wa dzi my pra ce nad okre -
śle niem no wej per spek ty wy fi nan so -
wej na la ta 2014-2020, w ra mach któ -
rej szcze gól ny na cisk zo sta nie po ło żo -
ny m.in. na za pew nie nie przy ja znych
wa run ków dla roz wo ju in no wa cyj no ści
w Pol sce. Jed nym z głów nych ce lów
dla Pol ski bę dzie zwięk sze nie in no wa -
cyj no ści go spo dar ki po przez wzrost
na kła dów pry wat nych na ba da nia
i roz wój, pod nie sie nie ja ko ści i in ter dy -
scy pli nar no ści ba dań na uko wych,
zwięk sze nie stop nia ich ko mer cja li za -
cji oraz umię dzy na ro do wie nia. Sza cu -
je my, że na kła dy na B+R wzro sną
do po zio mu 1,7 proc. PKB, zgod nie
z ce la mi unij nej stra te gii Eu ro pa 2020.
Pa mię taj my o tym, że in no wa cyj ność
to za da nie i cią gły pro ces nie tyl ko dla
po li ty ki i rzą du, ale i dla każ de go z nas
i na szych przed się biorstw.

Rozmawiała Jolanta Miśków

9 stycznia wystąpiłem do sekretarza
Rady Ministrów o wniesienie
do porządku obrad projektów
rozporządzeń wydłużających
funkcjonowanie SSe do 2026 r.
Specjalne Strefy ekonomiczne 
są skutecznym narzędziem
zapewniającym dopływ inwestycji
i pobudzającym tworzenie nowych
miejsc pracy
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Tylu pracowników
zatrudni bielski zakład TRW
do 2015 roku700

TRW Automotive w Bielsku-Białej 

NoWA
inwestycja, 

nowi pracownicy
We wrześniu ubiegłego roku TRW otworzył już szósty zakład w Polsce. Nowa inwestycja
zlokalizowana jest w Bielsku-Białej i docelowo znajdzie tu pracę 700 osób 
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najważniejszą formą pozyskania
odpowiedniego pracownika jest
bezpośredni kontakt z potencjalnymi
kandydatami. Możemy tego dokonać
za pomocą ambasadorów tRW
na uczelniach technicznych

rozmoWa 
z sylWestrem leWicKim,

burmistrzem olesNa

zielona
GmiNa
wielkich inwestycji

Strefa StrefStrefa Samorządu

TRW Au to mo ti ve jest świa to wym li de rem
w dzie dzi nie pro duk cji sa mo cho do wych
sys te mów bez pie czeń stwa i jed no cze śnie
jed ną znaj więk szych podwzglę dem war -
to ści sprze da ży firm w bran ży mo to ry za -
cyj nej. Za trud nia po nad60 tys. pra cow ni -
ków w 185 lo ka li za cjach, w 26 kra jach.
Obok Biel skiej fa bry ki kon cern po sia da
dwa za kła dy zlo ka li zo wa ne wCzę sto cho -
wie oraz fa bry ki wCze cho wi cach -Dzie dzi -
cach, Gli wi cach iPrusz ko wie, a tak że wła -
sny ośro dek ba daw czo -roz wo jo wy.

MI MO KRY ZY SU PO PYT RO ÂNIE 

No wy za kład jest zlo ka li zo wa ny w Biel -
sku -Bia łej  na te re nie Pod stre fy Ja strzęb -
so -Żor skiej Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre -
fy Eko no micz nej, nie da le ko ist nie ją cej
fa bry ki TRW Ste ering Sys tems Po land
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. W za kła -
dzie w Biel sku -Bia łej bę dą pro du ko wa -
ne elek trycz nie wspo ma ga ne ukła dy
kie row ni cze naj now szej ge ne ra cji dla ta -
kich klien tów jak Fiat, Volkswagen, Re -
nault oraz Opel. Jak po wie dział Ma ciej
Gwóźdź, Prezes Zarządu TRW Sp. z o.o.
/ Operations Director TRW
ES. – W związ ku z ro sną cym po py tem
na elek trycz nie wspo ma ga ne ukła dy
kie row ni cze TRW zde cy do wa li śmy
o otwar ciu no wej fa bry ki, któ ra po zwo li
nam od po wie dzieć na obec ne oraz przy -
szłe za po trze bo wa nie ryn ku. Szacujemy,
że do 2015 r. ponad 80 pro c. no wych sa -
mo cho dów bę dzie wy po sa żo nych welek -
trycz nie wspo ma ga ne ukła dy kie row ni -
cze. Po sia da my świet nie wy szko lo ną ka -
drę w Pol sce i ta in we sty cja sta no wi do -
wód na sze go za ufa nia do pro wa dzo nej
tam dzia łal no ści. Udo wod ni li śmy tak że,
że je ste śmy w sta nie za cho wać kon ku -
ren cyj ność, pro du ku jąc naj wyż szej kla -
sy pro duk ty i speł nia jąc przy tym wy so -
kie wy ma ga nia klien tów. 

ZA AWAN SO WA NE TECH NO LO GIE 

Pro duk cja nie jest je dy nym ele men tem
dzia łal no ści za kła du w Biel sku -Bia -

łej. – Każ dy pro du cent sa mo cho dów za -
ma wia ją cy u nas pod ze spo ły, ści śle
współ pra cu je z na mi tak że w fa zie pro -
jek to wa nia swo ich roz wią zań. Jest to
moż li we dzię ki in sty tu tom ba daw czym
ika drze in ży nie ryj nej TRW – tłu ma czy Ar -
tur Pa łasz, kie row nik ds. zarządzania
zasobami ludzkimi TRW Biel sko -Bia ła. 
– Więk szość no wych pro jek tów po wsta -
je w Wiel kiej Bry ta nii oraz Niem czech,
jed nak je śli roz po czy na my pro duk cję no -
wych pod ze spo łów w na szej fa bry ce,
uczest ni czy my w pro ce sie wdra ża nia.
W Biel sku -Bia łej pra cu je oko ło 20 in ży -
nie rów, któ rych za da niem jest do pil no -
wać, aby fa bry kę opu ścił jak naj lep szy
pro dukt, dla te go uczest ni czą w każ dym
eta pie procesu pro jek to wa nia, wdra ża -
nia do pro duk cji i pro duk cji pod ze spo -
łów – do da je. Ta kie mu za da niu po do łać
mo gą je dy nie naj lep si fa chow cy. 

POPIERW SZE KA DRA 

Za kład w Biel sku -Bia łej do ce lo wo za -
trud niać bę dzie po nad 700 osób. Ze
wzglę du na ro dzaj pro du ko wa ne go
asor ty men tu pra cow ni cy TRW mu szą
wy ka zać się szcze gól ny mi umie jęt no -
ścia mi. W ja ki spo sób kon cern po zy -
sku je za tem swo ich pra cow ni -
ków? – Bar dzo po ma ga nam w tym pro -
gram sta żo wy, dzię ki któ re mu nie tra fia -
ją do nas przy pad ko we oso by – tłu ma -
czy Ka ta rzy na Ma łek, młod szy spe cja li -
sta ds. per so nal nych w biel skim
TRW. – Oczy wi ście pra cu ją ce obec nie
w bielskim zakładzie osoby w du żej
mie rze prze szły z są sied niej fa bry ki
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. Jed nak
nie ustan nie zwięk sza my za trud nie nie
wła śnie dzię ki po zy tyw nie za koń czo -
nym sta żom – do da je. 

NA RZ¢ DZIA DOZA TRUD NIA NIA 

Spe cja li ści do spraw per so nal nych
w TRW ko rzy sta ją z sze ro kiej ga my na -
rzę dzi, dzię ki któ rym po zy sku ją przy -
szłych pra cow ni ków. Mię dzy in ny mi ze

TRW jest amerykańskim koncernem
z branży automotive. Wśród
szerokiego wachlarza produktów
wytwarzanych w zakładach TRW,
najważniejsze to aktywne układy
bezpieczeństwa (układy
kierownicze, hamulcowe, układy
zawieszenia), zaawansowane
systemy bezpieczeństwa pasażerów
(poduszki powietrzne, pasy
bezpieczeństwa, jak i kierownice).
Obecnie TRW zatrudnia ponad
60 tys. pracowników, 
w 185 lokalizacjach na całym
świecie, a jego wartość sprzedaży
w 2011 roku wzrosła do rekordowej
kwoty 16,2 mld dolarów. 
TRW posiada w Polsce sześć
nowoczesnych zakładów w czterech
różnych lokalizacjach, włączając w to
między innymi Centrum Inżynieryjne
oraz Centrum Finansowe. Łącznie
we wszystkich oddziałach na terenie
Polski koncern zatrudnia około
7,5 tys. pracowników.

spe cja li stycz nych por ta li de dy ko wa -
nych oso bom po szu ku ją cym pra -
cy. – To uła twia do tar cie do wła ści wych
kan dy da tów. Jed nak jest to za le d wie
jed no z wie lu na rzę dzi, ja ki mi się po słu -
gu je my – tłu ma czy Ka ta rzy na Ma -
łek. – Wiele uwagi po świę ca my wi ze -
run ko wi fir my. Stąd obec ność na por -
ta lach spo łecz no ścio wych. Jed nak
naj waż niej szą for mą po zy ska nia od po -
wied nie go pra cow ni ka jest bez po śred -
ni kon takt z po ten cjal ny mi kan dy da ta -
mi. Mo że my te go do ko nać za po mo cą
am ba sa do rów TRW na uczel niach
tech nicz nych. Sta ra my się być obec ni
na uczel niach, któ rych ab sol wen ci mo -
gą stać się na szy mi pra cow ni ka mi.
Szcze gól nie za le ży nam nastu den tach
Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej
w Biel sku -Bia łej, kra kow skiej Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej oraz Po li tech ni ce
Ślą skiej w Gli wi cach – do da je Ka ta rzy -
na Ma łek. Am ba sa do rem TRW zo sta -
je za zwy czaj je den ze stu den tów uczel -
ni tech nicz nej. Dzię ki szko le niom, sta -
łe mu kon tak to wi z dzia łem fir my, am -
ba sa dor jest kom pe tent nym źró dłem
in for ma cji dla ko le gów za in te reso wa -
nych sta żem i da lej pra cą w TRW.
Po nad to współ pra cu je my zbiu ra mi ka -
rier znaj du ją cymi się przy uczel niach –
podsumowuje. 
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Stre fa: W czerw cu ubie głe go ro ku gmi na Ole -
sno przy łą czy ła do Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej 4,9 ha. Czy te ren jest
przy go to wa ny na przy ję cie in we sto rów?
Syl we ster Le wic ki: Kom plek so we przy -
go to wa nie te re nów in we sty cyj nych
w pół noc nej czę ści mia sta Ole sno jest
efek tem wie lu lat pra cy, spo tkań, roz mów
i ne go cja cji po dej mo wa nych przez gmi -
nę od 2006 r. W na stęp stwie tych dzia -
łań, te re ny te są dzi siaj bar dzo do brze
przy go to wa ne na przy ję cie in we sto rów.
Po pierw sze po sia da ją ure gu lo wa ny
stan praw ny oraz miej sco wy plan za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ ry
w przed mio to wym ob sza rze obej mu je
po nad 110 ha prze zna czo nych pod za -
bu do wę prze my sło wą. Ure gu lo wa ny jest

tak że stan wła sno ścio wy dział ki wnie sio -
nej do Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej o po wierzch ni 4,9 ha, któ rej
wy łącz nym wła ści cie lem jest gmi na Ole -
sno – co zde cy do wa nie uła twia pro ce du -
rę za ku pu wy bra nej dział ki. W grud -
niu 2012 r., gmi na w dro dze za mia ny na -
by ła ko lej ne 10 ha w bez po śred nim są -
siedz twie dział ki stre fo wej. Bę dzie my się
sta rać o po sze rze nie Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej o no wo na by te grun ty.

Ja kie czyn ni ki spra wia ją, że Ole sno jest
miej scem, w któ rym war to ulo ko wać swój
biz nes?
In we sto rzy, któ rzy do nas przyj dą, mo -
gą li czyć nie tyl ko na ulgi i zwol nie nia
po dat ko we, ale rów nież na me ry to rycz -

wnie sie nie dział ki gmin nej do Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
ozna cza na po czą tek 70 proc. ulgi
w po dat kach do cho do wych dla przy -
szłych in we sto rów. Do dat ko wo Ra da
Gmi ny przy ję ła jesz cze w 2010 r.
uchwa łę w spra wie zwol nień z po dat ku
od nie ru cho mo ści, w ra mach po mo cy
de mi ni mis dla przed się bior ców re ali zu -
ją cych no we in we sty cje na te re nie gmi -
ny. Du żą za chę tą do uru cho mie nia no -
wej dzia łal no ści pro duk cyj no -usłu go wej
w Stre fie są fir my już w Ole śnie dzia ła ją -
ce – nie tyl ko na ob sza rze prze my sło -
wym – ale na te re nie ca łej gmi ny i re gio -
nu. Wśród nich m.in.: spół ka „Oras” pro -
du ku ją ca ar ma tu rę sa ni tar ną, fir ma
„Drog bud-La rix ” zaj mu ją ca się pro duk -
cją mas bi tu micz nych czy fir ma „Las -
-Form” zaj mu ją ca się pro duk cją wy ro -
bów, kon struk cji i ele men tów z drew na.
Sze ro ki pro fil pro wa dzo nych przez ole -
skie fir my dzia łal no ści, umoż li wia pod -
ję cie no wych dzia łań ko ope ra cyj nych,
stwo rze nie no wych dzie dzin go spo dar -
czych lub też włą cze nie lo kal nych pro -
duk tów do asor ty men tu sie ci przed się -
biorstw lo gi stycz nych. Ofer ta in we sty -
cyj na na szej gmi ny skie ro wa na jest
do wszyst kich po ten cjal nych in we sto -
rów, szcze gól nie dzia ła ją cych w bran -
żach me ta lur gicz nej i dro go wej. Nie -
mniej jed nak, je ste śmy go to wi roz wa żyć
każ dy pro jekt in we sty cyj ny, szcze gól nie
ta ki, któ ry ge ne ru je du żą licz bę no wych
miejsc pra cy.

Ja kie in we sty cje zo sta ły zre ali zo wa ne
przez gmi nę na prze strze ni ostat nich lat?
W la tach 2006-2012 zre ali zo wa li śmy in -
we sty cje za po nad 61 mi lio nów zło tych,
z cze go 24 mi lio ny po zy ska li śmy ze
środ ków unij nych. W tym cza sie za in -

we sto wa li śmy po nad 19 mln zł w in fra -
struk tu rę dro go wą – w ści słym cen trum
mia sta oraz w oko li cach dzia łek in we -
sty cyj nych. Za dba li śmy tak że o oświe -
tle nie dróg – aby po pra wić bez pie czeń -
stwo, w mie ście po ja wi ło się 60 no wych
punk tów świetl nych. Wy bu do wa li śmy
rów nież 22 km ście żek ro we ro wych
i wy re mon to wa li śmy chod ni ki. Dzię ki
do ko na nym w ostat nich la tach in we sty -
cjom, obec nie po nad90 proc. miesz kań -
ców po sia da ka na li za cję. Po nad 19 mln
zł – ty le co na in fra struk tu rę dro go -
wą – wy da li śmy na bu do wę kom plek su
re kre acyj no -spor to we go, kry tej pły wal ni
„Ole ska La gu na”. To by ła na sza naj więk -
sza in we sty cja. Pły wal nię, któ ra ma naj -
więk szą w na szym wo je wódz twie zjeż -
dżal nię, każ de go mie sią ca od wie -
dza 8,5 tys. osób. Na re ali za cję nie któ -
rych za dań in we sty cyj nych, miesz kań -

sylWester leWicKi 

urodził się  W 1958 r. W KatoWicach

z wykształcenia mgr inż. elektroniki. pracował m.in. jako inżynier
konstruktor w instytucie badawczo-rozwojowym emaG, gdzie
współuczestniczył w tworzeniu projektów racjonalizatorskich z dziedziny
automatyki i elektroniki przemysłowej. z sukcesem prowadził własną firmę
w branży elektronicznej i farmaceutycznej. z olesnem związany od 1980 r.
urząd burmistrza sprawuje od dwóch kadencji. Należy do niewielkiego
grona włodarzy, którzy sprawują władzę z poparciem ponad 70 proc.
wyborców.  jego sposobem na kryzys jest pozyskiwanie pieniędzy z funduszy
unijnych, dzięki czemu gmina w latach 2007-2012 zrealizowała największe
inwestycje za ponad 61 milionów złotych. żonaty, ma czwórkę dzieci.

Kto jest kim?

ną i pro fe sjo nal ną opie kę ze stro ny pra -
cow ni ków Urzę du Miej skie go.
Gmi na na wła sny koszt dzie li grun ty
na dział ki, któ re wiel ko ścią i po ło że niem
od po wia da ją wnio skom in we sto rów.
Dzię ki bu do wie no wych po łą czeń dro -
go wych, m.in. dro gi trans por tu cięż kie -
go, ob szar in we sty cyj ny po sia da ko -
rzyst ne wa run ki ko mu ni ka cyj ne – od le -
głość od au to strad to tyl ko 66 km,
w przy pad ku A 4 i 73 km do A 1. Sa mo

Głównym naszym celem jest
maksymalizacja rozwoju
gospodarczego gminy, między innymi
poprzez stwarzanie dogodnych
warunków dla nowych przedsiębiorstw
oraz wspieranie rozwoju firm
istniejących

W latach 2006-2012
zrealizowaliśmy
inwestycje za ponad
61 milionów złotych,
z czego 24 miliony
pozyskaliśmy ze
środków unijnych

Strefa StrefStrefa Samorządu
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cy cze ka li kil ka na ście lat. Dziś po zy sku -
je my na nie środ ki unij ne i ra cjo na li zu -
je my wy dat ki tak, aby nie ob cią żać do -
dat ko wy mi kosz ta mi na szych miesz kań -
ców. Za kwo tę 1,5 mln zł uda ło nam się
stwo rzyć kom pleks bo isk „Or lik”, ska te
park czy lo do wi sko. Re wi ta li zu je my ry -
nek, ale dba my rów nież o roz wój te re -
nów wiej skich. Dla na szej gmi ny waż -
na jest rów nież ochro na śro do wi -
ska – prze zna cza my środ ki na do fi nan -
so wa nie so la rów, mo der ni za cję lub bu -
do wę źró deł cie pła czy też bu do wę
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków.

Ja ka jest stra te gia roz wo ju go spo dar cze go
Ole sna na naj bliż sze la ta?
Głów nym na szym ce lem jest mak sy ma -
li za cja roz wo ju go spo dar cze go gmi ny,
mię dzy in ny mi po przez stwa rza nie do -
god nych wa run ków dla no wych przed -
się biorstw oraz wspie ra nie roz wo ju firm
ist nie ją cych. Chce my rów nież za dbać
o wspar cie me ry to rycz ne pro jek tów biz -
ne so wych, opar tych o roz wią za nia in no -
wa cyj ne. Z my ślą o mło dych i tych, któ -
rzy chcą się zwią zać z zie mią ole ską,
utwo rzy li śmy atrak cyj ne te re ny pod bu -

dow nic two miesz ka nio we. Od 2006 r.
sto su je my nie zmien ne staw ki po dat ków
od nie ru cho mo ści, od środ ków trans -
por tu czy staw ki za wo dę i ście ki. Dba -
my rów nież o kie sze nie ro dzi ców wy cho -
wu ją cych dzie ci – staw ki za po byt dzie -
ci w przed szko lu i żłob ku nie są wy so kie,
a dla ro dzin wie lo dziet nych ma my prze -
wi dzia ne ulgi. In ną stra te gią roz wo ju go -
spo dar cze go gmi ny jest stwo rze nie
atrak cyj nych wa run ków tu ry stycz nych,
a na wet agro tu ry stycz nych. W związ ku
z czym wy bu do wa li śmy wiej skie cen tra
kul tu ry, po wsta ły no we re mi zy stra żac -
kie, po zy ska li śmy 7 no wo cze snych wo -
zów stra żac kich, ale jed no cze śnie
wzmac nia my nasz po ten cjał re kre acyj -
no -spor to wy, aby każ dy, kto do nas przy -
je dzie, zna lazł coś dla sie bie.

La sy, szla ki tu ry stycz ne i ścież ki ro we ro -
we, to tyl ko kil ka moż li wo ści wy po czyn ku
w Ole śnie. Ja kie są in ne pro po zy cje gmi ny
na spę dza nie cza su wol ne go?
Ole sno le ży wśród roz le głych la sów,
w miej scu, gdzie moż na od po cząć
od po śpie chu i zgieł ku wiel kich miast.
Oto cze nie bo rów so sno wych przy cią -

ga mi ło śni ków wy cie czek pie szych
i ro we ro wych. Mia sto za chwy ca tak że
wspa nia ły mi za byt ka mi. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je je den z naj pięk -
niej szych obiek tów sa kral nych w na -
szym re gio nie – pąt ni czy ko ściół
pod we zwa niem św. An ny – per ła ar -
chi tek tu ry drew nia nej. Nie od łącz ną jej
czę ścią jest uro czy sko „Sie dem Źró -
deł”, w któ rym moż na coś zjeść i de -
lek to wać się od po czyn kiem na ło nie
na tu ry. Znaj du ją cy się tam drew nia ny
po most zwa ny „ścież ką zdro wia” przy -
cią ga wie lu ama to rów wo do lecz nic -
twa. Po szu ku ją cym od po czyn ku nad
wo dą, po le cam od wie dze nie akwe -
nów w Sta rym Ole śnie i Ku co bach. Na -
to miast wod ne sza leń stwa o każ dej
po rze ro ku za pew ni „Ole ska La gu na”.
Je stem prze ko na ny, że pięk no ole -
skich te re nów, dzie dzic two hi sto rycz -
ne i kul tu ro we, za byt ki, szla ki tu ry -
stycz ne, miej sca agro tu ry stycz ne
oraz świet na ba za re kre acyj na spra -
wią, że każ dy tu ry sta znaj dzie tu coś
dla sie bie.

Rozmawiała Jolanta Miśków

KoKtajl
armstroNGa,

czyli pijcie 
mleko!

Wnioski z tego tekstu nie będą
szczególnie budujące. Profesjonalny
sport to bowiem kwadratura koła
wypełniona hipokryzją – żądamy
„szybciej, wyżej, dalej, rekordowo”,
a zarazem wymagamy od herosów, 
by w diecie mieli co najwyżej owoce
i warzywa

To masz Mu cha*

Re cep ta na suk ces? Pro szę bar dzo: Naj pierw pół szklan ki ery tro po ety -
ny, na stęp nie odro bi na hor mo nu wzro stu, po tem szczyp ta te sto ste ro nu;
wszyst ko mie sza my z trze ma li tra mi po so ki; za war tość kok taj lu prze le -
wa my i wle wa my w sie bie tam i z po wro tem. Te raz wresz cie mo że my
wsiąść na ro wer i wy star to wać w To ur de Fran ce, naj trud niej szym, naj -
słyn niej szym i naj bar dziej lu kra tyw nym wy ści gu ko lar skim na świe cie.
No, przy da ło by się jesz cze umieć tro chę pe da ło wać...

HI STO RIA ZU PEŁ NIE NIE PRAW DZI WA

Sta ło się to, o czym wszy scy wie dzie li lub się do my śla li, ale nie wie lu mia -
ło wcze śniej od wa gę po wie dzieć gło śno i wy raź nie: ame ry kań ski ko larz
Lan ce Arm strong przy znał, że w la tach 1999-2005 przyj mo wał ery tro po -
ety nę (EPO) przed każ dym z sied miu zwy cię skich star tów w To ur de
Fran ce (był je dy nym w hi sto rii ko la rzem, któ ry po tra fił te go do ko nać). Te -
le wi zyj ne wy zna nie od by ło się we wła snym do mu „wro ga pu blicz ne go
nu mer 1” w Au stin w Tek sa sie, do kąd Arm strong za pro sił słyn ną dzien -
ni kar kę Oprah Win frey.
„To ur de Fran ce to pięk na, ale nie ste ty zu peł nie nie praw dzi wa hi sto ria.
Tyl ko raz, w 2009 ro ku, by łem „czy sty”, kie dy wy star to wa łem w nim
po prze rwie i za ją łem trze cią po zy cję. Prak tycz nie wszyst ko w To urze
krę ci ło się wo kół do pin gu i wie le moż na by ło by mó wić o „kok taj lach”
z EPO, trans fu zjach krwi czy te sto ste ro nie. W mo ich cza sach nie by ło
moż li wo ści wy gra nia To uru bez sto so wa nia do pin gu” – ta kie m.in. re we -
la cje” wy do był z sie bie 41-let ni ko larz, le gen da spor tu, idol na sto lat ków.
To szok dla wie lu ki bi ców, a tak że czę ści eks per tów, któ rzy do koń ca nie
wie rzy li, że Arm strong wy zna swo je wi ny. Na ko la rza po sy pa ły się gro -
my – ale wie le z tych „świę tych” wy ra zów obu rze nia i dez apro ba ty jest
cy nicz nych.
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MIT NACHE MICZ NYCH NO GACH

Oba lo ny zo stał je den z naj więk szych
i naj pięk niej szych mi tów w za wo do wym
spo rcie, któ ry za in spi ro wał wie lu lu dzi wal -
czą cych z cho ro ba mi no wo two ro wy mi.
Arm strong pro wa dził bo wiem he ro icz ną
i zwy cię ską wal kę z cięż ką cho ro bą, któ -
ra na dwa la ta (1996-97) prze rwa ła je go
ka rie rę spor to wą. W tym cza sie prze szedł
kil ka ope ra cji zpo wo du no wo two ru ją der
(prze rzu ty po ja wi ły się w płu cach i mó -
zgu), a po tem te ra pię che micz ną. Na wet
jed nak w naj trud niej szych chwi lach cho -
ro by, kie dy szan se prze ży cia oce nia ne
by ły na50 pro cent, Arm strong nie roz sta -
wał się z ro we rem, prze jeż dża jąc pokil ka -
dzie siąt ki lo me trów dzien nie.
Po zwal cze niu no wo two ru wró cił do ko -
lar stwa. Schudł o 10 kg, ale za cho wał tę
sa mą si łę. „Przed cho ro bą nie mia łem
w so bie gło du suk ce sów. Cho ro ba by -
ła jak prze bu dze nie, otwo rzy ła mi oczy.
Po wie dzia łem so bie: chło pie, prze cież
masz tyl ko jed no ży cie, nie bę dzie dru -
giej szan sy, idź na ca łość” – mó wił wów -
czas. Za czął od no sić naj więk sze suk ce -
sy. W 2005 ro ku za koń czył ka rie rę, ale
wzno wił ją po trzy let niej prze rwie, pro -
wa dząc jed no cze śnie ak tyw ną świa to -
wą kam pa nię na rzecz wal ki z ra kiem,
pod szyl dem fun da cji „Li ve strong”.

˚OŁ NIERZ WAL CZY ZE ÂWIA TEM

Hi sto ria wiel kich suk ce sów Arm stron ga
prze pla ta ła się z hi sto rią je go wal ki o do -
bre imię, a tak że z wszyst ki mi, któ rzy mie li
kry tycz ne po glą dy na te mat do pin gu. To
by ła ba ta lia to tal na na wszyst kich po lach:
„Ame ry ka nin nie mal wkaż dym kra ju miał
ko goś, kto śle dził pra sę, ra dio, te le wi zję,
szu ka jąc kry tycz nych uwag zwią za nych
z do pin giem. Je go praw ni cy na tych miast
wszczy na li ak cję prze ciw lu dziom, któ rzy
za gra ża li je go do bre mu imie niu” – mó wił
Krzysz tof Wy rzy kow ski, zna ny dzien ni karz
ko lar ski, któ ry oso bi ście znał Arm stron ga.
Kil ku je go ko le gów z po wo du dzia łań ko -
la rza mia ło licz ne nie przy jem no ści, a na -
wet tra ci ło pra cę w re dak cjach. Kil ku ko -
la rzom jeż dżą cym w gru pach z Arm -
stron giem, któ rzy skła da li prze ciw ko nie -
mu wy ja śnie nia, Ame ry ka nin i wspól ni cy
w pro ce de rze prze trą ci li ka rie ry.
„Kło pot z Arm stron giem jest ta ki, że nie
moż na z nim dys ku to wać, bo wy cho dzi
na to, że al bo je steś kłam cą, al bo

chcesz znisz czyć ko lar stwo” – mó wił
Greg Le mond, pierw szy Ame ry ka nin
na li ście zwy cięz ców To ur de Fran ce,
w dzie ciń stwie idol Arm stron ga.
Tuż przed To ur de France w 2004 roku
uka za ła się w kil ku kra jach książ ka „Se -
kre ty Lan ce'a Arm stron ga”, w któ rej
otwar cie oskar żo no go o sto so wa nie do -
pin gu. Ko larz po zwał do są du za znie sła -
wie nie au to rów książ ki, ir landz kie go
dzien ni ka rza „Sun day Ti me sa” Da vi da
Wal sha i Fran cu za Pier re'a Bal le ste ra, jej
wy daw cę, a tak że ty go dnik „L'Express”,
któ ry opu bli ko wał jej frag men ty. „Sun -
day Ti mes” za opu bli ko wa nie jej frag -
men tów mu siał za pła cić mi lion fun tów.
Jesz cze krót ko przed wy wia dem z Win -
frey Arm strong kon se kwent nie i ka te go -
rycz nie za prze czał in for ma cjom, że ko -
rzy stał z nie do zwo lo ne go wspo ma ga -
nia. Na wet wte dy, gdy wresz cie w paź -
dzier ni ku Mię dzy na ro do wa Unia Ko lar -
ska (UCI) na ło ży ła na nie go do ży wot nią
dys kwa li fi ka cję i anu lo wa ła wszyst kie je -
go wy ni ki od 1998 ro ku, a tym sa mym
ode bra ła wszyst kie zwy cię stwa w TDF,
a Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Olim pij ski
za żą dał, by zwró cił brą zo wy me dal olim -
pij ski zdo by ty w 2000 ro ku na igrzy -
skach w Syd ney. Oczy wi ście od ko la rza
ucie kli spon so rzy – po za fir mą „Ni ke”,
z któ rą Arm strong zbu do wał fun da cję
„Li ve strong”.

PA RA SOL OCHRON NY

„Nie ma cu dów w ko lar stwie. Jest za -
wsze tyl ko jed no wy ja śnie nie, wia do mo
ja kie” – po wta rzał Le mond.
Pro blem był jed nak pod sta wo wy: Arm -
stron go wi w trak cie trwa nia ka rie ry nie
udo wod nio no za ży wa nia do pin gu! Ko -
larz zo stał oskar żo ny na za sa dzie tzw.
do wo dów po śred nich zdo by tych me to -
da mi śled czy mi (m.in. pod słu chy roz -
mów te le fo nicz nych, bi lin gi, re cep ty).
A dla cze go nie udo wod nio no? Oto jest
py ta nie! Jak to moż li we bo wiem, by
przy tej ska li wspo ma ga nia z jed nej
stro ny, a z dru giej przy set kach kon tro li,
te stów, ba dań i ca łej „szum nej” i nie zwy -
kle kosz tow nej wal ki z do pin giem – ko -
la rzo wi uda ło się tak dłu go ba wić w zło -
dzie ja, któ ry ucie ka przed za wsze głup -
szy mi i wol niej szy mi po li cjan ta mi?
Gdzie w tym sys te mie by ły nie szczel ne
oczka?

BO MO ̊ E TEN PO LI CJANT... 
SPI SKO WAŁ ZE ZŁO DZIE JEM?

„Nie oba wia łem się, że zo sta nę przy ła pa -
ny, bo rzad ko by li śmy spraw dza ni pod -
czas wy ści gów” – po wie dział Arm strong,
któ ry z ko le ga mi po ro zu mie wał się zapo -
mo cą taj ne go ko du (sło wa „Po trze bu ję
Poe, Ed ga ra Al la naPoe” szy fro wa ły EPO).
Ko men ta to rzy wska zu ją, że nad ko la -
rzem mu siał być roz to czo ny pa ra sol
ochron ny; mu siał otrzy my wać prze cie -
ki, kie dy bę dą ro bio ne ba da nia,
zwłasz cza nie za po wie dzia ne kon tro le.
Mu siał mieć też ze spół lu dzi, któ rzy po -
tra fi li go w na głych sy tu acjach przy go -
to wać do kon tro li tak, aby ten test przy -
niósł wy nik ne ga tyw ny – bo prze cież to
nie by ła cha łup ni cza ro bo ta; sam prze -
cież nie był w sta nie stwier dzić, ja ki ma
obec nie stan ery tro po ety ny w or ga ni -
zmie.
A na ta ką pro tek cję nie stać zwy kłe go,
prze cięt ne go spor tow ca. W grę wcho -
dzi ły gru be pie nią dze, któ re mógł po sia -
dać je dy nie ko larz wy bit ny, czy in ny zna -
ny spor to wiec, któ ry zdo by wał ogrom -
ne na gro dy.
Po zna nie me cha ni zmów dzia ła nia oto -
cze nia Arm stron ga, któ re po zwa la ło mu
przez ty le lat oszu ki wać Świa to wą Agen -
cję An ty do pin go wą, mo gło by oka zać
się waż niej sze od sa me go wy zna nia wi -
ny upa dłe go ido la. Bo być mo że da ło by
od po wiedź, gdzie le ży źró dło zła.

MI LION CZAR NYCH OWIEC

Ca sus Arm stron ga po raz ko lej ny do -
bit nie sta wia py ta nie, czy w pro fe sjo -
nal nym spo rcie moż na od no sić suk -
ce sy w spo sób czy sty, le gal ny, nie uży -
wa jąc „strzy kaw ki” z za ka za ny mi sub -
stan cja mi, nie prze ta cza jąc so bie
krwi.
Nie łudź my się – gdy ćwierć wie ku te mu
na igrzy skach w Seu lu zdys kwa li fi ko wa -
no zwy cięz cę bie gu na 100 me trów, Be -
na John so na, jesz cze mo gło wy da wać
się, że Ka na dyj czyk to jed na „czar -
na owca”. Dziś – po afe rze z la bo ra to -
rium BALCO w USA i dys kwa li fi ka cji
sprin ter ki Ma rion Jo nes, po afe rze Pu -
er to w Hisz pa nii, któ ra za koń czy ła ka rie -
ry wie lu in nych ko la rzy, po re gu lar nych
wpad kach spor tow ców z by łe go blo ku
państw ra dziec kich – wia do mo, że to
pro ce der ma so wy, że ist nie je „dru gi

gów o na zwi skach z ab so lut ne go świa -
to we go to pu by ło by praw do po dob nie
bez li ku.

LE GA LI ZA CJA AL BO...?

Wo bec te go co raz bar dziej na iw na wy -
da je się te za, że kon tro le spor tow ców
są sku tecz ne, a fakt, że Arm stron go wi
uda wa ło się oszu kać sys tem, to tyl ko
efekt za sto so wa nia przez je go oto cze -
nie wy jąt ko wo per fid nych środ ków.
Sko ro uda je się oszu kać sys tem,
w któ rym za wod nik jest chro nio ny tyl -
ko przez sie dem go dzin w cią gu do by
(mię dzy 23 a szó stą ra no), bo w po zo -
sta łych go dzi nach mu si się pod dać
ba da niom, je że li zja wi się nie za po wie -
dzia na kon tro la?
Ro śnie licz ba zwo len ni ków „al ter na tyw -
nej” te zy, że do ping trze ba za le ga li zo -
wać – co nie zna czy, że od ra zu zwo len -
ni ków do pin gu. W Pol sce naj bar dziej
zna ny mi orę dow ni ka mi te go po glą du
są bok ser Prze my sław Sa le ta czy by ły

mistrz Eu ro py w bie gu na 400 me trów
przez płot ki Pa weł Ja nu szew ski.
Trze ba też uczci wie do dać, że współ cze -
sny do ping da le ki jest już od pry mi tyw ne -
go szpry co wa nia sprzed kil ku de kad, któ -
ry owo co wał hor mo nal ny mi za bu rze nia mi
or ga ni zmów, jak to mia ło miej sce na prze -
my sło wą wręcz ska lę wNie miec kiej Re pu -
bli ce De mo kra tycz nej, gdzie lek ko atlet kom
ipły wacz kom uby wa ło cech żeń skich rów -
nie szyb ko, jak by wan giel skim sło wie „wo -
men” prze kre ślić dwie pierw sze li te ry. Dziś
do ping to naj czę ściej środ ki, któ re wme dy -
cy nie słu żą po pra wie zdro wia inie wią żą się
z ra dy kal ny mi skut ka mi ubocz ny mi.
Co oczy wi ście nie zna czy, że na le ży je
po da wać mło dzie ży. Tu taj wciąż mle ko
jest naj bar dziej wska za ne. A czy bę dzie
po tem ba zą „kok taj lu” – to już spra wa
oso bi sta wie ku do ro słe go. Pu blicz ność
zaś mu si się wcze śniej zgo dzić na to, że
sport sta nie się cyr kiem gla dia to rów.

* Au tor jest dzien ni ka rzem 
ka to wic kie go „Spor tu”

świat”, pra cu ją cy na rzecz do pin gu, że
ci, któ rzy „nie bio rą”, są na iw nia ka mi, bo
nie ma ją szans wy grać, zdo być sła wy,
wiel kich pie nię dzy.
Sko ro na dwu stu ko la rzy w pe le to nie,
„czy stych” jest je dy nie z dzie się ciu? Nie
łudź my się – „bra li” pra wie wszy scy czo -
ło wi pol scy ko la rze; „wpad ki” za li czy li
m.in. Cze sław Lang, Ry szard Szur kow -
ski, przy znał się Ce za ry Za ma na, zresz -
tą przez trzy la ta ko le ga Arm stron ga
z gru py.
To ko lar stwo jed nak pa dło ofia rą hi po -
kry zji. Ko la rze są bo wiem naj czę ściej
kon tro lo wa ny mi spor tow ca mi, ja ko
pierw si zo sta li pod da ni ry go rom pasz -
por tów bio lo gicz nych (okre śla ją na tu ral -
ny po ziom pa ra me trów krwi i ca łe go or -
ga ni zmu). We dług wie lu ko lar stwo jest
dziś jed ną z naj czyst szych dys cy plin (!).
Gdy by po dob ną wal kę wy to czyć w in -
nych, na ra zie me to dycz nie omi ja nych
przez „po li cjan tów” – jak te nis, pił ka
noż na, czy ko szy ków ka – upa dłych bo -

Casus armstronga po raz
kolejny dobitnie stawia
pytanie, czy 
w profesjonalnym sporcie
można odnosić sukcesy 
w sposób czysty, legalny,
nie używając „strzykawki”

Strefa StrefStrefa felietonu
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Stre fa: Jak Pan oce nia obec ną sy tu ację
na ryn ku mo to ry za cyj nym w na szym re gio -
nie w związ ku z ostat ni mi zwol nie nia mi
w ty skiej fa bry ce Fia ta?
Luk Pal men: Trze ba zwró cić uwa gę
na fakt, że zwol nie nia w ty skiej fa bry -
ce wy ni ka ją z de cy zji Fia ta o ulo ko wa -
niu no we go pro jek tu we Wło szech,
a nie w Pol sce. Oczy wi ście za ist nia ła
sy tu acja od bi je się rów nież na ko ope -
ran tach fa bry ki w Ty chach, ale nie bę -
dzie rzu to wać na kon dy cję ca łe go
sek to ra mo to ry za cyj ne go na Ślą sku.
W związ ku z czym nie moż na obec nej
sy tu acji na ryn ku mo to ry za cyj nym
oce niać przez pry zmat Fia ta, gdyż
czym in nym jest lo ko wa nie pro jek tu
w in nym kra ju, a czym in nym kry zys
skut ku ją cy spo wol nie niem. Gdy nie -
miec cy pro du cen ci, ta cy jak BMW,
Da im ler i Volks wa gen Gro up, w ostat -
nich la tach sil nie po zy cjo no wa li się
na ame ry kań skim i chiń skim ryn ku,
fran cu skie i wło skie mar ki kon cen tro -
wa ły się przede wszyst kim na kon ty -
nen cie eu ro pej skim, co w obec nym
kry zy sie sta wia ich w trud nej sy tu acji.
To nie są ła twe cza sy. W paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku za pa dła de cy zja o za -
mknię ciu fa bry ki Ford Mo tor Co.

w mie ście, z któ re go po cho dzę –
Genk w Bel gii. Pra cę stra ci kil ka na -
ście ty się cy lu dzi. W Ty chach fa bry ka
wciąż funk cjo nu je.

Czy ry nek pra cy w bran ży mo to ry za cyj nej
bę dzie w sta nie wchło nąć cho ciaż część
zwol nio nych z Fia ta pra cow ni ków?
Pew ne fir my z bran ży prze wi du ją no we
za trud nie nia i naj czę ściej za trud nia ją
lu dzi z do świad cze niem w mo to ry za cji.
Py ta nie tyl ko, czy zwol nio ne z Fia ta
oso by bę dą od po wia da ły swo im pro fi -
lem ocze ki wa niom pra co daw cy. Za -
rząd Fia ta wraz z ty skim Urzę dem Pra -
cy oraz fir ma mi współ pra cu ją cy mi uru -
cha mia pro gra my po mo co we, po dej -
mu je dzia ła nia zwią za ne z prze kształ -
ce nia mi i wspar ciem dla zwol nio nych.
Trud no od po wie dzieć na py ta nie czy
ry nek szyb ko wchło nie 1500 osób,
tym bar dziej, że w przy pad ku Fia ta ma -
my do czy nie nia z kon cen tra cją osób
na ma łym ob sza rze – ty skim, lę dziń -
skim, bie ruń skim. Nie mniej jed nak
praw do po do bień stwo, że się uda, jest
o wie le więk sze, niż w przy pad ku
wszyst kich pra cow ni ków zwol nio nych
we wspo mnia nym prze ze mnie mie -
ście Genk.

Jak za tem w cza sach spo wol nie nia ra dzą
so bie fir my mo to ry za cyj ne w wo je wódz -
twie ślą skim?
Ta sy tu acja nie jest na chwi lę obec ną
jed no znacz na. Są fir my, któ re dzia ła ją
peł ną pa rą i ma ją na praw dę cie ka we
kon trak ty. Nie któ rzy do staw cy po dej -
mu ją współ pra cę z mar ka mi ko re ań ski -
mi, ulo ko wa ny mi w po łu dnio wych kra -
jach Eu ro py. W paź dzier ni ku 2012 r. od -
no to wa no wzrost eks por tu czę ści ak ce -
so riów przez bran żo wych do staw ców.
Tak że moż na po wie dzieć, że sy tu acja
na Ślą sku, po mi mo licz nych per tur ba -
cji, jest w mia rę sta bil na. Oczy wi ście,
są po je dyn cze fir my, któ re od czu wa ją
bo le sne skut ki kry zy su.

Jak za tem za cho wać wy so ki po ziom kon -
ku ren cyj no ści w obec nych cza sach?
W Pol sce od no to wu je się co raz więk sze
za in te re so wa nie au to ma ty za cją pro ce -
sów i wdro że nia mi no wych tech nik pro -
duk cyj nych. Jest to efekt pre sji ce no wej,
któ rą od czu wa ją do staw cy na róż nych
po zio mach łań cu cha do staw. Więk sze
fir my sku pia ją się na opty ma li za cji pro -
ce sów, aby pa no wać nad kosz ta mi.
Trze ba pod kre ślić, że dzia ła ją ce w re gio -
nie fir my z bran ży au to mo ti ve, ce chu ją

się wy so ką pro duk tyw no ścią i ela stycz -
no ścią. W związ ku z tym, w mia rę ła two
do sto so wu ją się do zmien nych wa run -
ków pa nu ją cych w sek to rze. Już od kil -
ku lat ob ser wu je my, że ma łe i śred nie
przed się bior stwa sta wia ją na dy wer sy fi -
ka cję pro duk cji po przez roz wój port fe la
za mó wień z in nych branż.

Ja kie są pro gno zy dla bran ży w la tach
2013-2015?
Więk szość du żych firm prze wi du je w naj -
bliż szych la tach wzrost przy cho dów
i wzrost za trud nie nia. Z prze pro wa dzo -
nych w ra mach Si le sia Au to mo ti ve ba -
dań wy ni ka, że spo śród 40 firm aż
47 proc. sza cu je wzrost pro duk cji na po -

zio mie 6-14 proc., a 25 proc. na wet po -
wy żej 15 proc. Je śli cho dzi o za trud nie -
nie no wych pra cow ni ków z do świad cze -
niem za wo do wym – 31 proc. za po wia da
wzrost w gra ni cach 6-14 proc., 33 proc.
w gra ni cach 1-5 proc. Je dy nie 14 proc.
przed sta wi cie li an kie to wa nych firm prze -
wi du je wzrost za trud nie nia po wy żej
15 proc. Jest rów nież sce na riusz pe sy mi -
stycz ny. Przy utrzy ma niu się ne ga tyw -
nych ten den cji za mó wień na eu ro pej -
skim ryn ku mo to ry za cji, po ziom za trud -
nie nia w sek to rze w wo je wódz twie ślą -
skim mo że do 2015 r. zma leć w sto sun -
ku do 2012 r. po wy żej 15 proc. Przed sta -
wi cie le bran ży trzeź wo oce nia ją re al ne
za gro że nia zwią za ne z wa ha nia mi ryn ku
w ko lej nych la tach. Śred nie i du że fir my
in we stu ją wdu że pro jek ty, amniej sze po -
dą ża ją w kie run ku dy wer sy fi ka cji swo jej
ofer ty. Oży wie nia na ryn ku, a tym sa mym
no wych, cie ka wych pro jek tów, ocze ku je
się w dru giej po ło wie 2014 r.

Rozmawiała Jolanta Miśków

rozmoWa z luKiem palmeNem, 
prezesem zarządu iNNoco sp. z o.o.

Większość dużych firm przewiduje w najbliższych
latach wzrost przychodów i wzrost zatrudnienia.
Z przeprowadzonych w ramach Silesia automotive
badań wynika, że spośród 40 firm aż 47 proc. szacuje
wzrost produkcji na poziomie 6-14 proc., a 25 proc.
nawet powyżej 15 proc.

KoNdycja
automotiVe
Na śląsKu

Strefa StrefStrefa Stref
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Oni
kOchają

PrOmnice
oKazuje się, że słabość do pochodząceGo z XiX WieKu zameczKu myśliWsKieGo W promNicach

miała Nie  tylKo KsiężNa daisy, ale i przedstaWiciele Ksse, Którzy od KilKuNastu lat 
zapraszają iNWestoróW z podstrefy tysKiej Na bal do promNic

TTym ra zem zna mie ni te gro no in we sto rów i przed sta wi -
cie li władz miej skich, ba wi ło się na no wo rocz nym ba lu
już 5 stycz nia. Przy by wa ją cych do za mecz ku go ści wi ta -
ła go spo dy ni wie czo ru – Ewa  Sta chu ra-Po rdzik, wi ce pre -
zes KSSE oraz Piotr Wo ja czek – pre zes za rzą du KSSE.
Współ cze sny mi ak cen ta mi w XIX-wiecz nych wnę trzach
ksią żę cej re zy den cji my śliw skiej, by ła po ły sku ją ca
nad par kie tem szkla na ku la i ener ge tycz ne hi ty, ser wo -
wa ne zza no wo cze snej kon so li przez ra dio we go DJ-a.
Do te raź niej szo ści na wią zy wał tak że  kon cert gwiaz dy
wie czo ru – Ta tia ny Okup nik. Jej cha ry zma tycz ny wy -
stęp po rwał do tań ca wszyst kich go ści, bez wy jąt ku. Kar -
na wa ło wa za ba wa trwa ła do bia łe go ra na.

Mirosław Bubel, wiceprezes KSSE z małżonką

Spotkanie miało charakter biesiadny…

… nie zabrakło jednak balowych tańcówEwa Stachura-Pordzik, wiceprezes 
i Piotr Wojaczek, prezes KSSE witają gości

Bogdan Tyrybon, prezes Zarządu Ekoland 
z małżonką

Toast wznoszą Jacek Lubecki, prezes Zarządu
Hager Polo oraz Piotr Wojaczek

Goście mogli wybierać spośród najlepszych dań
kuchni myśliwskiej promnickiego zamku
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ra pro wa dzi do speł nia nia ma rzeń, osią ga nia
wy zna czo nych ce lów. I co kol wiek by to nie by -
ło – czy zda ny eg za min, czy udział w ja kimś
kon kur sie – jest to przede wszyst kim sa tys fak -
cjo nu ją ce. Każ de osią gnię cie, czy mniej sze,
czy więk sze, zwięk sza po czu cie wła snej war to -
ści, po sze rza ho ry zon ty, da je faj niej szy start
do re ali zo wa nia ko lej nych ce lów.

Ja kie są w ta kim ra zie Pa ni pla ny na 2013 rok?
Cze ka mnie du żo pra cy. Tak na praw dę pierw -
sze pół ro ku bę dę bar dzo za ję ta – pro duk cją
pro gra mu „X Fac tor”, kon cer ta mi oraz szy ko -
wa niem ma te ria łu na no wą pły tę.

Pły ta uka że się jesz cze w tym ro ku?
Zo ba czy my jak pój dą na gra nia. Chcia ła bym,
że by tak się sta ło. Do czerw ca już na pew no
bę dzie my szy ko wać ma te riał i pro mo wać krą -
żek. Są jesz cze kon cer ty, któ re ca ły czas gra -
my z ze spo łem. Na wet kie dy pla nu je my so bie
od po czy nek od kon cer to wa nia, to za wsze po -
ja wia się ta ka po ku sa, że by jesz cze gdzieś za -
grać. To jak uza leż nie nie. Je stem szczę ścia rą,
bo mam ta ką pra cę, któ rą ko cham. To jest tak,
że cza sem mó wię so bie, że już za du żo, że
na ra zie wy star czy, że je stem już zmę czo na fi -
zycz nie, ale osta tecz nie jesz cze ten je den kon -
cert za gram. Te go po pro stu nie moż na so bie
tak ła two od pu ścić. Ten rok za pla no wa łam
bar dzo in ten syw nie, ale cie szę się, bo wiem,
ja ki jest cel – że by póź niej zro bić so bie krót ką
prze rwę i kil ka mie się cy po żyć ży ciem pry wat -
nym.

Trud no jest Pa ni przy pi sać kon kret ny styl mu zycz ny.
W ja kim kli ma cie bę dzie utrzy ma na ko lej na pły ta?
Po odej ściu z ze spo łu Blue Café lu bię wska ki -
wać w róż ne re wi ry mu zycz ne, bo spra wia mi to
ogrom ną przy jem ność. Kon cert dla Pań stwa
mógł po ka zać, że cią gnie mnie w jaz zo we kli ma -
ty, ale jed no cze śnie nie je stem w sta nie od pu -
ścić bar dziej ener ge tycz nych, ta necz nych ka -
wał ków. Twier dzę, że mu zy ka jest jak wiel ki wo -
rek, z któ re go moż na wy cią gać pre zen ty dla sie -
bie, czy też dla pu blicz no ści – w za leż no ści
od na sze go na stro ju. Na pew no ta pły ta bę dzie
się róż ni ła od pierw szej i od ostat niej „Spi der
Web”, któ ra by ła na gry wa na zpro du cen tem bry -
tyj skim. Wiem jed nak, że bę dzie to pły ta bar dzo
oso bi sta. Na ra zie trud no mi mó wić o szcze gó -
łach – ni gdy nie wia do mo, co wyj dzie ze współ -
pra cy dwój ki lu dzi: ar ty sty i pro du cen ta.

W Pol sce roz gło śnie ra dio we nie gra ją pio se nek
z Pa ni ostat niej pły ty, któ ra cie szy się du żym uzna -
niem w Wiel kiej Bry ta nii, w Gre cji, Da nii, a jed nak
de cy du je się Pa ni na na gra nie pol sko ję zycz nej pły -
ty, z pol skim pro du cen tem…
Od daw na chcia łam pra co wać wła śnie z tym
pro du cen tem i te raz jest ku te mu oka zja, z cze -
go na praw dę się cie szę. Są dzę, że czło wiek
mu si ro bić swo je, nie za leż nie od oko licz no ści.
Ta kie są re alia ryn ku i ja nie prze wi du ję czy da -
na pły ta bę dzie gra na, czy nie. To, że gra ją mnie
we wspo mnia nych przez pa nią kra jach, by ło
dla mnie du żą nie spo dzian ką, jed nak to nie ode
mnie za le ży, któ re roz gło śnie ra dio we bę dą
mnie pusz czać. Wcho dzę do stu dia z za ło że -

niem, że chcę na grać coś, pod czym bę dę mo -
gła się pod pi sać, a gdzie i czy w ogó le zy ska to
po pu lar ność, jest już po za mo im za się giem.

W An glii mia ła Pa ni przy jem ność współ pra co wać
z Mit chem Wi ne ho use – oj cem zmar łej Amy Wi ne -
ho use. Jak za czę ła się ta zna jo mość?
Zu peł ny przy pa dek. Al bum „Spi der Web” jest
utrzy ma ny w „bon dow skim” kli ma cie, stąd też
gra łam go w Lon dy nie z róż ny mi or kie stra mi,
i to wła śnie na pró bie jed nej z nich po zna łam
Mit cha. Wszyst ko po to czy ło się bły ska wicz -
nie – za śpie wa łam dwie pio sen ki i Mitch, wraz
z sze fem or kie stry, za pro po no wał mi du et na -
stęp ne go dnia w jed nym z lon dyń skich klu bów
jaz zo wych. Co praw da osta tecz nie śpie wa li śmy
pio sen ki na zmia nę, bo w ca łym lo ka lu był tyl ko
je den dzia ła ją cy mi kro fon, ale tak się wła śnie za -
czę ła na sza zna jo mość, któ ra trwa do dziś.

Wróć my jesz cze do Pol ski. Czy jest Pa ni w ja ki kol -
wiek spo sób zwią za na ze Ślą skiem?
Przez „X Fac to ra” i Za brze. Nie mam tu taj ro dzi -
ny, ale po zna łam oso by ze Ślą ska, któ re sta ły
mi się bli skie. Dwie Be aty – mo je bar dzo od da -
ne fan ki jesz cze od cza sów Blue Café. To są
bar dzo cha ry zma tycz ne dziew czy ny, któ re jeź -
dzi ły na ogrom ną licz bę mo ich kon cer tów, któ -
re z cza sem za czę łam po zna wać, i któ re te raz
są mi na praw dę bli skie. Tak że Śląsk ko ja rzy mi
się z bar dzo cie pły mi, do bry mi, otwar ty mi, a za -
ra zem sil ny mi ludź mi.

Rozmawiała Jolanta Miśków

muzyka
Stre fa: Lu bi Pa ni wy stę po wać przed tak ma łą pu -
blicz no ścią jak ta, któ ra zgro ma dzi ła się w Za mecz -
ku My śliw skim w Prom ni cach na ba lu no wo rocz -
nym?
Ta tia na Okup nik: Bar dzo lu bię, w związ ku
z czym chęt nie kon cer tu ję na im pre zach za -
mknię tych. Ma ła prze strzeń gwa ran tu je o wie -
le bliż szy kon takt z pu blicz no ścią, dzię ki cze mu
ze sce ny nie wi dać tłu mu, ale kon kret nych lu -
dzi. Moż na spoj rzeć ko muś w oczy, ob ser wo -
wać je go re ak cje, zo ba czyć czy wy stęp się ko -
muś po do ba czy nie, czy miał by ocho tę po de -
rwać się do tań ca, ale jesz cze się wsty dzi. To
bar dzo cie ka we do świad cze nie. Bar dzo się cie -
szę, kie dy na stę pu je in te rak cja z pu blicz no ścią,
jak tu, w Prom ni cach. Za wsze jest tak, że pierw -
sze dwa, trzy utwo ry, to jest ta kie roz po zna nie
te re nu – i z mo jej stro ny, i ze stro ny pu blicz no -
ści. Naj waż niej sze jed nak, aby osta tecz nie za -
chę cić wi dow nię do wspól nej za ba wy – tu taj
się to uda ło, wszy scy się roz luź ni li i za czę li tań -
czyć. I to by ło bar dzo faj ne.

Go ść mi ba lu, na któ rym mia ła Pa ni oka zję wy stą -
pić, by li lu dzie biz ne su, in we sto rzy. We dług Pa -
ni – w co war to in we sto wać?
Zde cy do wa nie w sa me go sie bie. Od mo men -
tu kie dy koń czy my li ceum i za sta na wia my się
co da lej. In we sto wa nie w to, że by po sze rzać
swo ją wie dzę, sku piać się na wła snym roz wo -
ju. Wy cho dzę z za ło że nia, że po świę ca nie cza -
su so bie, jest bar dzo waż ne. Nie mó wię tu taj
o ta kim ego istycz nym my śle niu o so bie, że jest
się pęp kiem świa ta, ale o pra cy nad so bą, któ -

jest jak worek 
pełen prezentów

Rozmowa z gwiazdą wieczoru, 
Tatianą Okupnik
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Spotkanie inwestorów Podstrefy Gliwickiej 

Gliwice
zachwyciły…

wTarnowskich Górach
pracoWNicy podstrefy GliWicKiej Ksse przyzWyczaili sWoich iNWestoróW, 

że jeśli orGaNizują spotKaNie NoWoroczNe, 
zapadNie oNo W pamięci Gości Na dłuGi czas. Nie iNaczej było tym razem

Wie czór roz po czął się od zwie dza nia wnętrz Zam ku
Wro che mów. Tam bowiem w tym ro ku pra cow ni cy Pod -
stre fy Gli wic kiej za pro si li swo ich go ści. Miesz czą ce się
w Tar now skich Gó rach za byt ko we bu dyn ki za sko czy ły
go ści nie mniej, niż tu ne le w Ko pa ni Gu ido, czy po miesz -
cze nia w Sta rym Han ga rze, gdzie wcze śniej or ga ni zo -
wa no po dob ne im pre zy. W zam ko wych kom na tach
na zwie dza ją cych cze ka li ak to rzy z tru py te atral nej, ubra -
ni w stro je z epo ki śre dnio wie cza i od gry wa ją cy scen ki
z wie ków mi nio nych. Jed nak nie to by ło naj więk szą
atrak cją wie czo ru. O go dzi nie osiemnastej Je rzy Ło ik,
pre zes Pod stre fy Gli wic kiej oraz Piotr Wo ja czek, pre zes
KSSE ofi cjal nie po wi ta li go ści i za pro si li na wy stęp Gru -
py MoCarta. Zna ni mu zy cy -ko mi cy przez po nad go dzi -
nę za chwy ca li i roz ba wia li wi dzów, pre zen tu jąc zu peł nie
no we ske cze i utwo ry. Wie czór za koń czył się bie sia dą
w Go spo dzie u Wro che ma, gdzie go ście mo gli wy pró -
bo wać naj lep szych spe cja łów z tam tej szej kuch ni. 

Gwiazdy wieczoru, czyli Grupa MoCarta

Wiceprezes  KSSE Jerzy Łoik, 
gospodarz wieczoruHumory dopisywały strefowym inwestoromTaniec z ogniem na dziedzińcu Zamku Wrochemów
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TO, cO
dObre…
… po raz pierWszy W NeobaroKoWym pałacu dietla W sosNoWcu,  2 luteGo 

odbył się bal iNWestoróW podstrefy sosNoWiecKo-dąbroWsKiej 
KatoWicKiej specjalNej strefy eKoNomiczNej

Cze sław Ga łuż ny – uro dził się w 1951 r.
w So snow cu, gdzie na dal miesz ka i two rzy.
Upra wia ma lar stwo i ry su nek. Zaj mu je się tak -
że pro jek to wa niem wnętrz, re ali za cją rzeźb,
ma lar stwem ścien nym oraz edu ka cją. Czło nek
Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków oraz Sto -
wa rzy sze nia Ar ty stycz na Kre acja Wspól nej Eu -
ro py. Współ za ło ży ciel i czło nek Sto wa rzy sze nia
Pa ste li stów Pol skich. Je go twór czość by ła wie -
lo krot nie na gra dza na i wy róż nia na. Jest lau re -
atem Na gro dy Ar ty stycz nej Mia sta So snow ca
za rok 2000 oraz pierw szej na gro dy II Mię dzy -
na ro do we go Bien na le Pa ste li w No wym Są czu
(2004). Otrzy mał wy róż nie nie za pro jekt Po mni -
ka Żoł nie rza Pol skie go (2009), a tak że zo stał
od zna czo ny Srebr ną Od zna ką Za słu żo ne go
w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go. Je go
pra ce znaj du ją się w ko lek cjach mu ze al nych,
w zbio rach licz nych in sty tu cji pań stwo wych
i zbio rach pry wat nych w kra ju i za gra ni cą.

GGospodarz wieczoru, Mirosław Bubel,
wiceprezes KSSE, witając przybyłych
podkreślił, iż ma nadzieję, że bale w pałacu
Dietla staną się tradycją, zgodnie z którą
przedstawiciele świata biznesu i władz
samorządowych będą spotykać się w salach
pałacowych na wspólnej zabawie każdego
roku. 
Zwiedzający pałac goście, oprócz doskonale
zachowanych wnętrz, mogli podziwiać prace
sosnowieckiego artysty – Czesława
Gałużnego, przez niektórych nazywanego
polskim Chagall’em. Podobnie jak obrazy
malarza, intymny charakter miał również
występ gwiazdy wieczoru – Andrzeja
Piasecznego. Było kameralnie, onirycznie
i tanecznie…

Daniel Condotta, prezes Saint-Gobain Glass, 
Łukasz Górecki, Ewa Stachura-Pordzik, Mirosław Bubel 

Gwiazda wieczoru – Andrzej Piaseczny

Ewa Stachura-Pordzik i Mirosław Bubel – wiceprezesi KSSE witają przybyłych gości

Grzegorz Pazera, właściciel Nadwozia-Partner z małżonką
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Rozmowa z gwiazdą wieczoru, Andrzejem Piasecznym

Stre fa: Jak się Pa nu po do ba Za głę bie Dą brow skie?
Andrzej Piaseczny: ZZa głę biem wią że się dość
ko lo ro wa hi sto ria z mo je go ży cia, cho ciaż jest
bar dzo krót ka imia ła miej sce wie le lat te mu. Je -
stem czło wie kiem, któ ry z tą zie mią nie ma
zawie le wspól ne go. Przy jeż dża jąc doSo snow -
ca na kon cert, wy sze dłem na sce nę, peł na pa -
ra, wszy scy do sko na le przy go to wa ni i kom plet -
nie nie ma jąc po ję cia, gdzie prze bie ga li nia de -
mar ka cyj na po mię dzy Ślą skiem a Za głę -
biem – po wi ta łem wszyst kich na… Ślą sku. Or -
ga ni za tor wy rwał so bie w jed nej chwi li wszyst -
kie wło sy z gło wy i rzu cił się, że by ko niecz nie,
na tych miast wy pro sto wać tę sy tu ację. Oczy wi -
ście powie lu la tach opo wia dam o tym zuśmie -
chem, ale w dal szym cią gu bez zro zu mie nia,
po mi mo że po dob ne hi sto rie nie są mi ob ce.
Po cho dzę spod Ra do mia, miesz kam w Kiel -
cach, tak że wiem, że ta kie sy tu acje po wta rza ją
się w róż nych prze strze niach kra ju, ale są dla
mnie kom plet nie nie zro zu mia łe. Oczy wi ście
usze dłem z ży ciem, ale mam na dzie ję, że
po tych wie lu la tach – a by ło to już 10 lat te -
mu – tro chę się już zmie ni ło. Wiem, że znaj dą
się jesz cze ta cy za twar dzia li miesz kań cy, któ -
rych trud no prze ko nać, że rze czy wi stość tak na -
praw dę po tra fi być po god na, zwy kła, nor mal -
na – nie za leż nie od te go czy się le wą no gą
wsta je na Ślą sku, czy pra wą w Za głę biu. Na -
dzie ję na brak ani mo zji na pew no da ją ta kie

przed się wzię cia, jak cho ciaż by Ka to wic ka Spe -
cjal naStre fa Eko no micz na, któ ra nie dzie li, a łą -
czy wszyst kie te te re ny. 

Dziś za śpie wa Pan przed ma łą pu blicz no ścią. Lep -
sze są ka me ral ne kon cer ty, czy wy stę py
przed du żą pu bli ką?
To są przed sta wie nia, któ rych kom plet nie nie
moż napo rów ny wać, po nie waż jed na idru ga hi -
sto ria po tra fi przy no sić ogrom ną ra dość – mam
na dzie ję, że obu stron ną, bo tyl ko wte dy kon cert
jest tak na praw dę uda ny, kie dy tę ra dość dzie li
się po mię dzy wy ko naw cę i od bior cę. Sy tu acje,
kie dy słu cha cza ma my na wy cią gnię cie rę -
ki – na wet je śli sie dzi on przy sto li ku trosz kę da -
lej, są bar dzo in tym ne. Oczy wi ście ar ty ści ma ją
róż ne cha rak te ry, ale mnie się wy da je, że kie dy
ar ty sta wy cho dzi nasce nę, to jest ab so lut nie nie -
uspra wie dli wio ne bu do wa nie ba rie ry po mię dzy
tym, kto coś wy ko nu je, a tym, kto oglą da. Wręcz
prze ciw nie – trze ba te ba rie ry bu rzyć, trze ba roz -
ma wiać, trze ba pa trzeć woczy, trze ba prze ko ny -
wać nie tyl ko si łą gło su, ale rów nież apa ry cją, ca -
łym so bą. Wzwiąz ku z tym, te kon cer ty są zu peł -
nie in ne, mo że bar dziej in tym ne. Kon takt jest ab -
so lut nie bez po śred ni, więc czę sto się zda rza, że
na ta kich kon cer tach roz ma wiam zpo je dyn czy -
mi oso ba mi, co jest nie moż li we, kie dy wy cho dzi
się nasce nę przedset ka mi lu dzi nawi dow ni. Tu
już jest so cjo lo gia tłu mu, któ ry da je więk szy

zwrot, ale on nie jest ta ki in tym ny, tyl ko si ło -
wy – i tej si ły rów nież nam po trze ba.

Na si czy tel ni cy to sa mo rzą dow cy, biz nes me ni,
wła ści cie le du żych firm, któ rzy ulo ko wa li się
w Stre fie. Co ar ty sta chciał by po wie dzieć lu dziom
ze świa ta biz ne su?
Ge nial nie, że wszy scy nie je ste śmy ta cy sa mi.
Przy zna ję – mam na dzie ję, że kil ku czy tel ni ków
się uśmiech nie – że o ile pró bo wa łem ro bić wży -
ciu ja kie kol wiek in te re sy, to ni gdy one mi nie wy -
cho dzi ły. To by ła za wsze po twor naplaj ta i kla pa.
My ślę so bie, że je stem wła ści wym czło wie kiem
na wła ści wym miej scu. I my ślę, że Ci, któ rzy bę -
dą czy tać, są wła ści wy mi ludź mi na wła ści wym
miej scu. Kie dy przy je cha łem do pa ła cu Die tla
i mia łem przy jem ność zro bić pró bę, obejść
obiekt, po my śla łem, że naj pięk niej szą rze czą
wka pi ta li zmie jest to, że moż naza ro bić ta kie pie -
nią dze, któ re po tem zpeł ną przy jem no ścią wkła -
da się choć by wre stau ra cję ta kich miejsc i ta kie -
go du cha, ja kie go znaj du je my tu taj. Ta kich
miejsc jest bar dzo wie le, w związ ku z czym my -
ślę so bie dro dzy Pań stwo – rób cie pie nią dze, za -
ra biaj cie pie nią dze iniech te pie nią dze bę dą nie -
wy obra żal ne, pod wa run kiem, że bę dzie cie
mieć fan ta zję dzie le nia się ni mi choć by z ta ką hi -
sto rią, ja kiej tu taj do ty ka my.

Rozmawiał Wojciech Leśny

właściwy
człOwiek

na właściwym miejscu

Strefa klubowa

najpiękniejszą rzeczą
w kapitalizmie jest to, 
że można zarobić takie
pieniądze, które potem
z pełną przyjemnością
wkłada się choćby
w restaurację takich
miejsc, jak pałac Dietla



aKlasa
W sosNoWcu
Oferta dla deweloperów oraz firm BPO/SSC, IT, R&D 
poszukujących nowoczesnych powierzchni biurowych

• Działka budowlana - 3000 m2

• Ścisłe centrum 
miasta Sosnowiec

• Pełne uzbrojenie terenu
• Obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania
przestrzennego

• Potencjał Metropolii Silesia
• Ulgi podatkowe 

w Katowickiej SSE

Kontakt
Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Modrzejowska 32B
41-200 Sosnowiec

Bartłomiej Leszczyński
tel. +48 32 292 01 06
fax +48 32 720 26 56
sosnowiec@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl


