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Metropolia idzie z prądem
i ma jeszcze więcej energii
Spółka Tauron dostarczy ponad 291
GWh energii elektrycznej do 26 śląskich izagłębiowskich samorządów
oraz 120 samorządowych spółek
oraz instytucji. Oszczędności, jakie
powstały w wyniku przetargu, wynoszą ponad 13 mln złotych.

Oszczędności liczone
w realu, nie w planach
Realne oszczędności liczone w stosunku do cen płaconych w tym roku przez gminy za dostarczanie
energii elektrycznej wynoszą ponad 13 mln złotych, czyli 19 procent. Średnią stawkę za jedną
megawatogodzinę energii elektrycznej udało się zatem obniżyć
w wyniku przetargu i grupowego
zakupu energii o 47,84 złotych –
do 199,57 złotych. Dla przykładu,
największe oszczędności osiągnęło miasto Katowice . To oszczędności wynoszące prawie 3 mln
złotych. Oszczędności Zabrza to
blisko 900 tys. złotych, a najmniejszy uczestnik wspólnego zakupu energii – gmina Świerklaniec,
zaoszczędziła ponad 40 tys. złotych, co stanowi niecałe 22 procent oszczędności. (MG, EK)

Razem równa się więcej
– W grupie siła. Po raz kolejny
udowodniliśmy, że razem możemy
osiągnąć więcej – podkreślił przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i prezydent
Świętochłowic Dawid Kostempski.
Zgodnie ze złożoną przez spółkę
Tauron ofertą, dostarczy ona aż 291
gigawatogodzin energii całej grupie za niespełna 73 mln złotych.
Tymczasem wszystkie podmioty
tworzące grupę zarezerwowały
na ten cel prawie 100 mln złotych.

Pomysł na dobry biznes
– Organizowanie się klientów we
wspólne grupy zakupowe jest coraz
popularniejsze. Jest to rozwiązanie
korzystnedlaorganizatorówprzetargów, ale również firm energetycznych, które mogą starać się o sprzedażwiększychilościenergii.Takierozwiązanie do tej pory było praktykowane przez podmioty gospodarcze
najczęściejnależącedotejsamejgrupy kapitałowej, sieci banków, stacji
benzynowych, sklepów. Teraz również samorządy myślą o wspólnych
zakupachenergii.InicjatywaGZMbyła, jest i zawsze będzie interesująca
dlafirmenergetycznych.Zewzględu

na skalę postępowania oraz wpływ
na jakość życia i bezpieczeństwo tak
wielu miast – istotne jest, aby uwzględnićnietylkocenę,któraoczywiściejestbardzoistotna,aletakżestabilność dostawcy, zdolność do obsługi
kilku tysięcy punktów odbioru energii. Przy zakupie tak znacznej ilości
energiiważnyjest takżemomentwyboru, gdyż cena energii zmienia się
wciąguroku–mówiPawełGniadek,
dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR spółki Tauron.

Przetarg samych zysków
Jak widać na podstawie efektów tegorocznego przetargu, procedura
oraz moment wyboru dostawcy byłydobrzeskalkulowane.Inicjatorem
grupowego zakupu energii był Górnośląski Związek Metropolitalny.
W siedzibie związku odbyło się szereg spotkań, narad i konsultacji.
Przygotowania do ogłoszenia przetargu trwały kilka miesięcy. Zgodnie
z przewidywaniami, wystartowali
w nim najwięksi „gracze” na rynku:

PKP Energetyka orazTauron Sprzedaż GZE SA. Najdroższa oferta
za dostarczenie ponad 291 GWh
energii opiewała na 76 mln złotych,
najtańsza, złożona przez Tauron –
na 72,7 mln złotych brutto.
Przetargna grupowyzakupenergiidlaśląskichizagłębiowskichsamorządówzostałogłoszonywpaździernikutegoroku.Wimieniuwszystkich
podmiotówtworzącychgrupęzakupową,proceduręprzetargowąprzeprowadzała gmina Świętochłowice,

zaśGZMopisałprzedmiotzamówieniaiprzejąłnasiebieciężarzwiązany
z procedurami organizacyjno-prawnymi całego przedsięwzięcia. Teraz
12 miast „Silesii” i 14 samorządów
spoza GZM
(Czeladź, Knurów,
Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów,
Ornontowice, Piekary Śląskie, a także Radzionków, Rydułtowy,
Świerklaniec, Wojkowice, Wyry oraz
powiaty mikołowski i zawierciański)
matańszyprąd. Otym,jakwykorzystać zysk, piszemy na stronie 2. A

Wszystkim razem
i każdemu z osobna
Pięknych
Świąt Bożego
Narodzenia
wypełnionych
spokojem,
dostatkiem
i rodzinnym ciepłem
oraz Nowego Roku
pełnego
spełniających się
marzeń
życzą
Małgorzata
Mańka-Szulik
Przewodnicząca
Zgromadzenia
Górnośląskiego
Związku
Metropolitalnego
Dawid Kostempski
Przewodniczący
Zarządu
Górnośląskiego
Związku
Metropolitalnego

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ma rok

Sylwester... pod chmurką.

Krystyna Prońko wystąpi w Sosnowcu. Soyka zaśpiewa

i jest strzałem w dziesiątkę. Tak twierdzą przedsiębiorcy

I to zupełnie za darmo!

niezapomniane przeboje Niemena w Gliwicach. Gwiazdy

oraz ci, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Gdzie się bawić? Sprawdź!

dadzą koncerty w tym roku i na początku stycznia 2014.
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Zabrze to miasto, które
łączy. Nowość z tradycją!

Wartostawiaćnaprzedsiębiorczość
Start to początek tego roku. Bilans
to rozwój. Czego? ZCRP w Zabrzu

W naszym mieście skutecznie łączymy wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym podejściem do ambitnych oraz innowacyjnych przedsięwzięć. Stawiamy mocno na rozwój inwestycji,
o czym świadczy kwota wydatków majątkowych sięgająca
1 206,8 mln złotych w latach
2008-2012 oraz skala wykorzystania środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej. Jesteśmy miastem przyjaznym dla
przedsiębiorców, o czym przekonało się już wielu inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy
ulokowali w Zabrzu swoje firmy.
Jesteśmy bowiem jak najbardziej świadomi, że rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu każdego miasta. Dlatego
w tym celu inwestujemy w rozwój
terenów inwestycyjnych, budujemy Drogową Trasę Średnicową,
tworzymy silny ośrodek akademicki jako zaplecze naukowe, a także
wspieramy rozwój nowoczesnych
technologii, opracowaliśmy dokument pod nazwą „Memorandum
Inwestycyjne Miasta Zabrze”.
W tym celu powołaliśmy również
Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości. Chcemy zapewnić naszym przedsiębiorcom
lepszą obsługę: między innymi skrócić do minimum czas poświęcany na załatwianie formalności związanych z rejestracją
oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej. Ale oferta Centrum
jest znacznie bogatsza. Szkolenia
ułatwiające sprostanie wymogom
współczesnego rynku, kompleksowe informacje z różnych dziedzin
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i możliwość
załatwiania formalności w jednym
miejscu, to tylko niektóre z licznych
propozycji tej jednostki. Warto też
zauważyć, że oferta skierowana
jest zarówno do osób stawiających
pierwsze kroki w biznesie, jak i już
funkcjonujących firm. Nasze działania kierujemy również do studentów i do młodzieży. Pierwszy rok
funkcjonowania jednostki pokazał,
że była to inicjatywa trafiona, oczekiwana przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą. A

nikuzapoznalisięzekspozycjątowarów i usług branży spożywczej, poznali smaki kuchni zabrzańskich restauratorów,jakrównieżmieliokazję
skorzystaćzbezpłatnychporadwkilkupunktachdoradczych.Byłteżwykład: „Jak wypromować swoją firmę
i wyróżnić się na rynku?”
„Zabrzański biznesplan” to konkurs,któregozakończenie odbędzie
się na przełomie roku podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby
Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.Tokonkurs,który ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców zmierzającej
do zakładania i prowadzenia własnejdziałalnościgospodarczej. Ogłoszonyzostałwewrześniutegoroku,
a mogli brać w nim udział wszyscy
planującyzałożyćdziałalnośćgospodarczą,jakteż mikroprzedsiębiorcy.
Na początku były szkolenia m.in.
właśnie dotyczące zasad pisania biznesplanu i reguł rządzących biznesem. Dopiero później, na przełomie

a RyszardGenge,działaczgospodarczy,właściciel„MotoTest”:
Utworzenie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
to strzał w dziesiątkę. Możliwość
załatwienia wielu spraw w jednym
miejscu pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Nie trzeba będzie poruszać się w gąszczu okienek i drzwi,
bo klienci Centrum zostaną od razu właściwie pokierowani. Dzięki
temu przedsięwzięciu z pewnością
przybędzie miejsc pracy.

b „Piknikwrytmiefirmy”byłspotkaniemproducentówikonsumentów.
Jednipokazaliofertę,adrudzyjąsmakowali.Zkorzyściądlawszystkich...

listopada i grudnia uczestnicy składaliswojebiznesplany,zktórychKapitułaKonkursuwybierzenajlepsze.
Alejakkonkurs,toinagrody.Sąwarte zachodu – zarówno finansowe,
jakirzeczowe.Cennąinicjatywąipomocą dla ZCRP jest również umowa
o współpracy podpisana pomiędzy

W skrócie

Podpatrzone
a „Modna Ruda” ma na imię
Estera. Nazwisko: Brożek
JesttwarząRudyŚląskiej.Wystartowaławkonkursieiwygrała.Nic
dziwnego,bojestpiękna,noi...ruda.–Niewierzyłam,żemogęwygrać,miałamwątpliwości.Alezdecydowałamsięijestemterazbardzoszczęśliwa–mówiEstera.
a Ruda ma w sobie ogień!
Esteraniezamierzazmieniaćognistegokoloruwłosów.Istarasiębyć
sobą,bojakprzekonuje:„Piękno
jestwkażdejznas,tylkotrzebaje
wydobyć”. Możezostaniemodelką,amożezałożywłasnąfirmę?
Takjakjejmiasto,maplanyimarzenia. Ruda2014 maprzyszłość. (E)

W Metropolii
GLIWICE

WOŚP zagra znów dla
dzieci i dla seniorów
12 stycznia zabrzmi sygnał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło to: „Na ratunek. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów”. Portal
Pełnia Kultury patronuje gliwickiemu finałowi przygotowywanemu
przez Stowarzyszenie GTW. W dniu
finału zostaną zamknięte wybrane
uliczki gliwickiej starówki, na których staną cztery sceny. Muzyka będzie rozbrzmiewać od wczesnego
popołudnia do godz. 19. Wtedy wydarzenia skupią się na Rynku. Punktem kulminacyjnym będzie „światełko do nieba”, które rozbłyśnie
w scenerii miejskiej starówki. (IN)

UrzędemMiejskimaUrzędemSkarbowym, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych i Powiatowym UrzędemPracy.Namocyumowy,przedsiębiorcy mogą teraz szybciej załatwić wszystkie formalności związane zprowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Zabrza. (ET)

JAWORZNO

Policyjny monitoring
zdaje test na piątkę
Dzięki systemowi monitoringu wyjazdów, praca jaworznickich policjantów przyczynia się do ujawniania sprawców kradzieży samochodów na całym Śląsku. Jednostka
zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w regionie i może pochwalić się skutecznością przekraczającą aż 90 procent. Dla porównania, średnia wykrywalność dla
całego Śląskiego to 32,3 proc.
(ET)

a JerzyCieślar,prezeszarząduZakładówMetalowych„Postęp”S.A.:
Pracuję od 42 lat, a od 1996 roku
prowadzę firmę. Wiem, jak dużo
papierkowej roboty się z tym wiąże i ile instytucji trzeba odwiedzać.
Utworzenie w jednym miejscu stanowisk dla przedstawicieli ZUS-u
czy Urzędu Skarbowego to bardzo
dobry pomysł i duże ułatwienie.
Istotna jest też możliwość uzyskania na miejscu różnych porad. A

SOSNOWIEC

Szpital Miejski jest już
stabilny finansowo
Samodzielny Publiczny Szpital
Miejski w Sosnowcu funkcjonuje
już jako spółka prawa handlowego.
Tym, co wyróżnia sosnowiecki
szpital od większości powstałych
na bazie SP ZOZ szpitali spółek,
jest stabilna sytuacja finansowa.
Dzięki wniesionym aportem przez
miasto nieruchomościom, szpital
ma kapitał zakładowy w wysokości
28,5 mln zł. Daje mu to wiarygodność i gwarantuje ciągłość funkcjonowania. – Dzisiaj można powiedzieć, że projekt został zrealizowany. Nie było to łatwe i wymagało dużego wysiłku miasta – podkreśla prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. (ET)

Najlepsiuczniowiemysłowickichszkółdostalistypendia
Stypendiaprzyznanezostały
wtrzechkategoriach–naukowe,sportoweorazartystyczne.
Przeznaczononanie30tys.zł
zbudżetumiasta.Ktojedostał?
Stypendiadlanajzdolniejszychsą
elementem„Mysłowickiegoprogramuwspieraniaedukacjiuzdolnionychdzieciimłodzieży,mieszkańcówMysłowic”.Maonnaceluwspieranieimotywowanieuzdolnionych uczniów, których
wiedza i osiągnięcia wykraczają
poza wymagania programowe.
–Mysłowicetozcałąpewnością miasto pełne uzdolnionych
dzieciimłodzieży. Dlategochciałbym oczywiście nagrodzić i podziękowaćimwszystkim.Alepatrząc realnie, należało znaleźć

sposóbpozwalającychoćwczęści zrealizować ten plan – mówił
prezydent Mysłowic Edward
Lasokpodczasuroczystościwręczania stypendiów. A jakie są zasadywyboru?Otóż,stypendium
możeotrzymaćkażdyuczeń,który ukończył co najmniej IV klasę
szkoły podstawowej i osiąga wysokie wyniki w nauce i ma również inne osiągnięcia wjednej ze
„stypendialnych dziedzin”.
– Stypendium otrzymałem
zaosiągnięciaztakichprzedmiotówjakfizykaibiologia,alejestem
też finalistą konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie – mówi stypendysta MateuszObrzut.–Najbardziej lubięfizykę i nie jest dla mnie żadnym
wyrzeczeniem przysiąść i pouczyć się tego przedmiotu, dla

mnie jest to po prostu pasja – dodajeMateusz.–Trenujępływanie,
a treningi są bardzo czasochłonne.Napływalnispędzamokoło6
godzindziennie.Jednakdziękisamodyscyplinie, mogę łączyć pasję z nauką – opowiada Patrycja

SołtysiakzILO,takżejednazestypendystek.I „wisienkanatorcie”:
specjalnepodziękowanieodprezydentamiastaodebrałRadosław
Kwietniewski,złotymedalistaPucharu Polski w armwrestlingu,
czyliwsiłowaniusięnarękę. (KS)

FOT. ARC/MAT. PRASOWE UM MYSŁOWICE

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK,
PREZYDENT ZABRZA

Dzisiaj już nikt nie pyta, co oznacza
skrót ZCRP, bo każdy (i to nie tylko
mieszkający w Zabrzu) zna dobrze
i ten skrót, i pełną nazwę: ZabrzańskieCentrumRozwojuPrzedsiębiorczości. Powstało na początku 2013
roku.Irokfunkcjonowaniategopodmiotu udowodnił, że była to cenna
inicjatywa, która wyszła naprzeciw
oczekiwaniomprzedsiębiorców,osób
planujących rozpocząć działalność
gospodarczą, a także studentów.
Jeśliktośzapytaodowody,tojest
ich mnóstwo. Ale wystarczy skupić
sięnaparuinicjatywach.Naprzykład
„Piknik w rytmie firmy” to pierwsza
impreza wystawienniczo-handlowa
organizowana przez Urząd Miejski
wZabrzu,ZabrzańskieCentrumRozwojuPrzedsiębiorczości,skierowana
doprzedsiębiorcówzbranżyhandlowej, spożywczej i gastronomicznej.
Piknikzgromadził41wystawców.Celemimprezybyłapromocjalokalnych
produktów oraz ich producentów.
Przedsiębiorcy uczestniczący w pik-

Opinie przedsiębiorców

b „Najlepsi z najlepszych!”. Takie zdjęcie jest pamiątką na całe życie...
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Historia,Skałka,Kalina.
Trzylekcjeodrobione!
Dla Świętochłowic 2013 rok to czas decyzji, których
efekty mogą całkiem zmienić wizerunek tego miasta
W jednym z wywiadów prezydent
DawidKostempskipowiedział,żejegomarzeniemjesttakapoprawawizerunkuŚwiętochłowic,abystałysię
miastematrakcyjnymdlamieszkańców, i aby chcieli (i mieli po co) przyjeżdżać tu ludzie nie tylko z innych
części naszego regionu. Wydaje się,
że prezydent jest bliski spełnienia
swoich oczekiwań dzięki trzem inwestycjom zupełnie zmieniającym
dotychczasowy obraz miasta.

Lekcja historii: Muzeum
Powstań Śląskich
Jest już podpisana umowa z wykonawcąinteraktywnejekspozycjiMuzeum Powstań Śląskich. Za przygotowanie projektu i realizację odpowiada konsorcjum, którego liderem
jestspółkaQumak.Wartość umowy
to4mln335tys.zł,zktórejczęśćstanowią środki pozyskane przez miasto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt
remontu budynku przy ul. Polaka 1,
w którym będzie mieścić się MuzeumPowstańŚląskich, wynosi9mln
324 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
w wysokości 7 mln 884 tys. zł.
– Placówka pomyślana została
jako centrum edukacji, wdużej mierze dedykowane młodzieży – mówi
prezydent Świętochłowic Dawid
Kostempski. Przyszłe multimedialne muzeum przedstawi historię
Powstań Śląskich w atrakcyjnej dla
zwiedzających formie. Główną oś
narracji nowo powstającej ekspozycji będzie wyznaczał podzielony
na sześć aktów film. Przygotowane
zostaną stanowiska multimedialne
pozwalające na indywidualne poznawaniehistoriitychwydarzeń.Będąteżinteraktywneaplikacje,wtym
gra „Życie Powstańca”. Dzięki temu
zwiedzający będą mogli odczuć realia tamtych czasów. Szacuje się, że
muzeum może odwiedzać nawet
130 tysięcy osób rocznie.

b WMuzeumPowstańŚląskichbędziemożna „przenieśćsięwczasie...”

Lekcja innowacji: Skałka
przez okrągły rok
Kąpieliskomiejskiewtechnologiistawu naturalnego (stosowanej np.
w Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech)powstaniewmiejscunieczynnegoodponad10latbasenunaterenieOSiR„Skałka”.Naczympolegainnowacja? – Woda nie będzie chlorowana, lecz filtrowana przez rośliny,
specjalną mieszankę kruszyw i przyjazne dla zdrowia bakterie – wyjaśnia
Kostempski. Woda będzie podgrzewana dzięki systemowi kolektorów
słonecznych,copozwolinakorzystanie z basenu wiosną i wczesną jesienią. Zimą czynne będą sale do zajęć
fitnessiboiskadogrywsquasha.

Lekcja ekologii: wraca
życie do stawu Kalina
Oczyszczenie stawu, zatruwanego
przez 40 lat przez pobliskie zakłady
chemiczne,kosztowaćbędzieponad
51mlnzł,zczego85proc.,czyliok.44
mln, to dotacja z UE. Pozostałe koszty pochodzą ze środków gminy. Dla
ponad 30 tys. mieszkańców okolicy
oznacza to powstanie atrakcyjnego
miejsca wypoczynku, a tykająca
nagranicyŚwiętochłowiciChorzowa
bomba ekologiczna zostanie wreszcierozbrojona. (M,ET)

Komentarz

DawidKostempski,
prezydent
Świętochłowic

Owocny czas dla
Świętochłowic

R

ok 2013 przyniósł naszemu
miastu realizację wielu
ważnych inwestycji. Trzy
z nich podsumowuję w tekście
obok. Ale są inne, równie ważne. Pierwsze koparki wjechały
na tereny inwestycyjne, przeprowadziliśmy informatyzację
szpitala i zmieniliśmy jego wygląd. Nie zapominaliśmy też
o remontach infrastruktury
i dróg. Są w budżecie środki
m.in. na utworzenie mieszkań
komunalnych w budynku
po SP 4 i Klubu Integracji Społecznej dla potrzebujących.
W nowy 2014 rok wkraczamy
ze śmiałymi planami. Aplikujemy o kolejne unijne środki,
które pozwolą jeszcze bardziej
zmieniać oblicze miasta. A

Życzę wszystkim
spokojnego roku
ELŻBIETA BIEŃKOWSKA, WICEPREMIER, MINISTER INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU REGIONALNEGO O SOBIE,
SWOIM MIEŚCIE I REGIONIE

Jak się czuje kobieta ładna, mądra, odnosząca sukcesy, no i wicepremier?
Jestem osobą krytyczną, przede
wszystkim wobec siebie. Dlatego
mam wciąż bardzo wiele wątpliwości – i co do tego jak wyglądam,
i co robię w życiu. Oczywiście, słyszę komplementy, ale nigdy nie
traktuję ich bezkrytycznie i nie
pragnę ich też „jak kania dżdżu...”
Jestem także krytyczna wobec
otaczającego mnie świata. Jednak
mimo tego jestem również bardzo
pozytywnie nastawiona do ludzi.
Niedawno byłam na jarmarku
na Nikiszu. Ludzie do mnie podchodzili nie tylko, żeby pogratulować, ale też po to, aby mi życzyć
powodzenia w sprawowaniu mojej
funkcji. To tylko przykład, ale nie
jedyny, bo w różnych miejscach
w kraju i w regionie spotykam się
z dużą życzliwością. Ludzie mówią, że trzymają za mnie kciuki
i żebym ja się trzymała... To jest
niesłychanie miłe, to coś, co zapada w pamięć i w serce.
A nam, mieszkańcom regionu,
zapada w pamięć, że jest pani
drugą osobą w rządzie. No i, zastrzegając, że nie jest to żaden
komplement, nadzieją Śląska.
To chyba jest powód do dumy?
To przede wszystkim ogromna
odpowiedzialność. Nie powiem,
że nie czuję pewnego rodzaju dumy, ale na pierwszym miejscu jest
ciężar odpowiedzialności, a nie
euforyczna radość z tego, że zajmuję wysokie stanowisko. Bo ja
nie jestem osobą, która upaja się
tytułami, i w tym co mówię, nie
ma żadnej kokieterii. Wie to najlepiej moja rodzina, moje dzieci...
Jeśli chodzi o zaszczyty i stanowiska, jestem ostatnią osobą, która
by o nie zabiegała. Wiem, że nie
wszyscy tak sądzą, ale można
awansować, jeśli się po prostu rzetelnie pracuje.
Woda sodowa więc pani do głowy nie uderzyła, co było widać

podczas prezentacji nowego
składu rządu. Powiedziała pani
wtedy: „Jestem z Mysłowic”, co
było i prawdziwe, i ciepłe, i zarazem mocne. Było przemyślane,
wykalkulowane?
Nie, to było spontaniczne. Mieszkam w Mysłowicach prawie całe
życie, więc to jest mój dom, miejsce dla mnie bardzo ważne. Kiedy
poproszono, żebyśmy powiedzieli
coś o sobie, nie zastanawiałam się
długo. Bo myśląc o sobie, mówię:
jestem kobietą, potem mamą, i co
jeszcze? Powiedziałam, że jestem
z Mysłowic, bo to jest dla mnie
ważne. Ja się nigdzie nie przeprowadziłam. Dopiero teraz zauważam, że było to ważne także dla ludzi pochodzących, czy mieszkających w innych miastach...
Oczywiście, że było ważne, bo
przez podkreślenie miejsca pochodzenia, swojej małej ojczyzny, powiedziała pani, że ważne
są wszystkie małe ojczyzny...
Ja nigdy nie miałam kompleksów
wynikających z tego, że nie mieszkam w wielkim mieście. Dla mnie
Mysłowice są symboliczne. Niczego też – żadnej drogi zawodowej
czy osobistej – mi nie zamknęły.
Naprawdę, nie trzeba się wyprowadzać z jakiegokolwiek miejsca,
z małej ojczyzny, żeby robić rzeczy
ważne, realizować swoje plany, zaistnieć, być dostrzeżonym.
I można nawet sięgnąć najwyższych stanowisk...
Tak, to również – skromność byłaby w tym przypadku fałszywa, a ja
fałszywa nie jestem.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas kiedy składamy sobie życzenia i liczymy na lepszy
kolejny rok. Proszę powiedzieć,
czego życzyłaby pani regionowi,
swojemu miastu i sobie?
Czego życzyć mojemu regionowi?
Śląskie jest na fali wznoszącej, więc
mądrych decyzji w sprawie wykorzystania naszego węgla, także mądrych decyzji na górze, żebyśmy
potrafili przekonać resztę Wspólnoty, że węgiel jest i będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju przez długie lata. Z resztą

Stolica województwa śląskiego przeżywa jeden z najlepszych
momentów na swojej dotychczasowej inwestycyjnej drodze
Katowice
Rok2013upływawstolicyregionupodznakieminwestycji.
Itonaniespotykanąskalę.Widaćtojużnapierwszyrzutoka,
nietylkowścisłymcentrum.
Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym, takie jak
Strefa Kultury, gdzie w decydującą fazę weszły prace związa-

ne z budową siedziby NOSPR
oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Bliska
ukończenia jest realizowana
przez samorząd województwa
budowa Muzeum Śląskiego.
O skali inwestycji w Strefie najlepiej świadczy ich koszt, który
wyniesie ponad miliard złotych. Ostatni rok był też kluczowy dla ogromnego projektu, jakim jest przebudowa ścisłego
śródmieścia. Rozpoczęte zostały prace na alei Korfantego, na

Rynku oraz ulicy Piotra Skargi.
Do końca 2014 roku zakończona zostanie przebudowa ulic 3
Maja, Młyńskiej i Pocztowej.
Należy pamiętać o projekcie
budowy i modernizacji kanalizacji, a także wymiany torowisk
i zakupu nowych tramwajów.
Ale miasto, mimo zaangażowania w śródmieściu, nie zmniejsza nakładów na modernizację
dzielnic. Przykłady? To chociażby gruntowna modernizacja Pałacu Młodzieży i budowa

sobie poradzimy. Jestem o tym
przekonana, bo wiem, jacy ludzie
tutaj mieszkają, jaki mają potencjał.
Co dla Mysłowic? Chciałabym, żeby
moje miasto wypiękniało, żeby ludzie chcieli tu mieszkać i czuli satysfakcję z tego, że tu żyją. To jest naprawdę fajne miasto i pod względem położenia, i także ze względu
na mieszkańców pełnych pomysłów i gotowości do działania. Jest
jednak jeszcze wiele do zrobienia.
Mamy np. tereny pokopalniane,
z których nie czerpiemy korzyści,
a one są w sercu Mysłowic, w sercu
Śląska. To ma wpływ na postrzeganie całego regionu. Chciałabym też,
chociaż wiem, że jest to zmiana,
której nie da się wprowadzić administracyjnie, żebyśmy byli bliżej siebie, byśmy uważniej siebie słuchali.
I życzę wszystkim nam empatii,
wzajemnego zrozumienia i szacunku. Chciałabym także, aby rok 2014
był spokojny, żebym była oceniana
za moją pracę, a nie za to jak wyglądam, czy jak się zachowuję. Bo ja
cały czas jestem sobą. Zachowuję
się może nietypowo odnośnie
do stanowiska – jak chcę się śmiać,
to się śmieję, mówię, co myślę,
a na tych wysokich stanowiskach
wchodzi się zazwyczaj w schemat
pewnego sztywniactwa... Tylko czy
ważny jest schemat, czy efekty pracy? Życzę więc wszystkim i także
sobie spokojnego roku, bo tylko
w spokoju można dokonywać trudnych zmian i budować dobrą
przyszłość, także każdej rodziny.
To jeszcze jedno pytanie. Czego,
prócz spokoju, potrzeba, aby
podjąć się trudnych zmian?
Determinacji, pewności siebie oraz
silnego przekonania co do słuszności podejmowanych decyzji, nawet jeśli są one trudne.
ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA KAZIBUT

W skrócie
TYCHY

b Katowice,dziękiinwestycjom,
notująteżożywieniegospodarcze
Domu Kultury w Dębie. Długi
szereg inwestycji komercyjnych (m.in. budowa biurowców przy ulicach Francuskiej
i Chorzowskiej, nowy dworzec

Dokońca2013roku
wmieściewydano
zgodęnabudowę
bliskotrzechtysięcy
nowychmieszkań
PKP z galerią, dworcem autobusowym i parkingami) oraz
ożywienie w branży mieszkaniowej dopełniają obrazu stolicy regionu w rozbudowie. a

Kiedyprzyjedzie.pl to
informacja pasażerska
Można z niej korzystać poprzez:
www.tychy.kiedyprzyjedzie.pl, z
serwisu mobilnego na telefonie
lub tablecie, serwisu sms (wysyłając sms pod numer: 664 070971
(koszt zgodny z taryfą operatora
GSM) o treści: tychy.<numer przystanku> (np. tychy.2). Na początku
działania systemu – koszty sms-ów
zwrotnych pokrywa PKM Tychy. a
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Co, gdzie, kiedy

Noc 2013/2014
DĄBROWA GÓRNICZA

Muzyka pełna blasku
świątecznej choinki

CHORZÓW

Punktualnie o północy

27grudniawKlubieOsiedlowymHelikonPałacuKulturyZagłębiawDąbrowie
Górniczejodbędziesiękoncertzatytułowany„Muzykaklasycznawblaskuchoinki”.Wprogramiekoncertunajbardziej
znaneutworyinajwięksimistrzowie:
Chopin,Sarasate,Bach,Strawiński,
Bacewicz.Wykonawcy:KarolinaKołodziej(skrzypce)iŁukaszSzubski(fortepian).Rozpoczęciekoncertuogodz.17.

Wieża zegarowa Urzędu Miasta
rozbłyśnie blaskiem sztucznych
ogni. Wystrzelona zostanie blisko
tona masy pirotechnicznej.
GLIWICE

Na placu Krakowskim
Od 22.30 koncertować będzie CBOOL, a o 23.30 zespół KAMP!
O północy będą sztuczne ognie.
KATOWICE

Przed Spodkiem
Wystąpią: Doda i Bajm, Eddy Wata, Nicco, The Chance, Off Kultura
i tancerze grupy Ego. Start o 20.
RUDA ŚLĄSKA

Na Rynku o 21.30
Publiczność rozgrzewał będzie DJ
Lak, który zaprezentuje się jeszcze
dwa razy (23.15-23.55 i 0.10-2.15).
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Zespół disco polo
„Long and Junior” wystąpi na Rynku Miejskim. Start o godz. 22,
a o północy toast i sztuczne ognie.
SOSNOWIEC

Na Górce Środulskiej
Od 10 do północy czynne będą
wyciągi (bezpłatnie). Od 21 zabawę rozkręci DJ Malfunktion, o północy wystrzelą sztuczne ognie.
ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zapraszają na Skałkę
O 22 zagra DJ White, a o 22.30
Trubadurzy. Będą życzenia od prezydenta i sztuczne ognie.
ZABRZE

Impreza do godz. 1.00
Trwać będzie przed Domem Muzyki i Tańca. Zacznie się o 23. Zagra
grupa Game Cover z Włocławka.

Jeśli „gwiazdka”, to
tylko z gwiazdami!
Najpierw kolędowanie, później
noworoczne koncerty – koniec
grudnia 2013 i początek stycznia
2014 wypełniony jest ciekawymi
propozycjami dla melomanów
i dla tych, którzy po prostu lubią
sobie w święta Bożego Narodzenia i w karnawale trochę pośpiewać lub przynajmniej posłuchać
znanych, wpadających w ucho
melodii oraz szlagierów. Ale dwa
wydarzenia muzyczne zasługują
na szczególną uwagę, bo są to
spotkania z gwiazdami pierwszej
wielkości, nie tylko polskiej sceny
i estrady. Krystyna Prońko oraz
Stanisław Soyka to legendy muzyki nadal bardzo jasno błyszczące
na naszym gwiezdnym firmamencie. Na ich koncerty z pewnością
warto się wybrać i już teraz wpisać
je sobie w koncertowy kalendarz.
Aby mogli to Państwo zrobić, spieszymy z bardziej szczegółowymi
informacjami na temat planowa-

Nasz rarytas!
Moskiewskie łabędzie
zatańczą w Zabrzu
Tojestwydarzenie!Najsłynniejszy
baletPiotraCzajkowskiego„Jezioro
Łabędzie”możemy zobaczyć
nascenieDomuMuzykiiTańca
wZabrzu.I townajlepszym wykonaniu:MoscowCityBallet.Kiedy?
Jużjutro,21grudnia.Czasunadecyzjęjestniewiele,alewartosięwybrać,boczekanaswspaniałewidowisko. MoscowCityBalletzałożony
przezwybitnegochoreografa
VictoraSmirnova-Golovanovajest
renomowanągrupąprezentującą
technikętańcaklasycznegowwykonaniunajbardziejutalentowanych
tancerzy. Początekprzedstawienia
ogodzinie18.Biletywcenach
po100,120i150złotychsądo nabyciawkasieDMiTlubon-line. (IN)

nychkoncertówtychdwojgasławnychilubianychwokalistów.ZaczynamyodKrystynyProńko(na
zdjęciupowyżejpodczasjednego
zkoncertów).KrystynaProńkozaśpiewadlanasjeszczewgrudniu
tegoroku.Gdzie?WnowejSali
Koncertowejznajdującejsię
przyZespoleSzkółMuzycznych
im.JanaKiepurywSosnowcu.To
właśnietutajodbędziesię 29grudniakoncertkończącyrok2013.
KrystynaProńkowystąpiztowarzyszeniemEnergyBandupoddyrekcjąKatarzyny„Pumy”Piaseckiej.Biletywcenie:15złotych(normalny)i10złotych(ulgowy)sąjużdonabyciauorganizatorakoncertu,czyliwsosnowieckim
EnergetycznymCentrumKultury.
Ioilemijający 2013rokzakończy
ProńkowZagłębiu,toNowy2014
Rokrozpoczniegwiazdarównie
popularna,aletymrazemnaŚląsku,akonkretniew Gliwicach.
Wczwartek9stycznia,jużpoświęcieTrzechKróli,StanisławSoyka

będzieśpiewał...Niemena. W GliwickimTeatrzeMuzycznymartystawystąpiwraz z zespołem
„SoykaKolektyw”.Będzietojeden
zkoncertówpromujących płytę
„WHołdzieMistrzowiLIVE”. Aco
wprogramiepoświęconymMistrzowi,jakimbyłijestdlaStanisławaSoykiCzesławNiemen?Nieoczekiwanychniespodzianeksię
nieprzewiduje.BędązatodoskonałekompozycjeNiemenawwykonaniuznakomitegowokalisty.
Będziewięcmożnausłyszećklasyki,takiejak:„Dziwnyjesttenświat”,
„Stojęwoknie”,„Jeszczesen”,
„Jednegoserca”,„Nimprzyjdzie
wiosna”lub„MojaOjczyzna”.Płyta
Soykitohołdzłożonywielkiemu
artyście,a jednocześniejegoźródło inspiracji.Wrezultacieotrzymujemyczęśćaranżacjioryginalnych,
wzbogaconychowłasnąwizjęmuzycznąSoyki.Koncertrozpocznie
sięogodzinie19.Bilety:pierwsze
miejsca55złotych,drugiemiejsca
45złotych. (IN, K)

TYCHY

Kolędować każdy może – również w muzeum
27 grudnia Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na coroczny koncert
kolęd w wykonaniu Tyskiego Chóru Mieszanego Presto Cantabile,
pod dyrekcją Marcina Wielgata. Tyskie kolędowanie rozpocznie się
o godz. 17. Koncert odbędzie się w sali ekspozycyjnej znajdującej się
przy ul. Katowickiej. Wstęp na koncert jest wolny.

BYTOM

Na topie: zaproszenie do gry planszowej
28 grudnia w Bytomskim Centrum Kultury kolejny BeCeKowy Pokój Gier,
który jest miejscem, gdzie co miesiąc można pograć w gry planszowe.
Dostępnych jest około trzydziestu pozycji z najwyższej półki. Są gry dla
uczniów szkół podstawowych, ale przede wszystkim dla nieco starszych
fanów tej rozrywki. Spotkanie odbędzie się w sali Akwarium w godzinach
od 13.30 do 18.30. Wstęp kosztuje 5 złotych.
JAWORZNO

Trzej tenorzy na Koncercie Noworocznym
12 stycznia Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie organizuje kolejną – trzynastą – edycję Koncertu Noworocznego. Na powitanie roku
2014 odbędzie się wieczór muzyczny pod nazwą „Koncert Trzech Polskich Tenorów” z udziałem Dariusza Stachury, Pawła Skałuby i Adama
Zdunikowskiego oraz Małgorzaty Długosz (sopran). Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Zabrzańskiej poprowadzi Sławomir Chrzanowski.
W programie Koncertu Noworocznego, tradycyjnie usłyszymy najpiękniejsze arie z oper, operetek i musicali, a także pieśni oraz utwory karnawałowe. Koncert rozpocznie się o godz. 18 w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS Jaworzno. Bilety w cenie 55 złotych są do nabycia w kasie Hali
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19. Bilety można również
kupić przez internet. Uwaga! Dla posiadaczy Jaworznickiej Karty Rodzin
Wielodzietnych bilety sprzedawane są ze zniżką wynoszącą 50 procent.

RUDA ŚLĄSKA

Przebojowe arie, walce
i tanga na cały karnawał
18 stycznia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej o godz. 18 rozpocznie się noworoczny Koncert Karnawałowy. Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, walce, tanga, a także przeboje największych scen muzycznych zaprezentują: Barbara Gęca-Paszkowska,
Klaudyna Wąsiewicz oraz Jędrzej
Tomczyk. Bilety w cenie 30 złotych
(parter) i 25 złotych (balkon).
Dodatek przygotowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Materiały prasowe i zdjęcia pochodzą z GZM, chyba że zaznaczono inaczej

