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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”

Miasta są
już gotowe
do Świąt!
Błyszczące
jarmarki

Marszałek
Wojciech
Saługa ma
,,Przepis
na Śląskie”!
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STR. 3

Co za nami, co przed nami?
2014rok jużprawiezanami.Todobry czas na podsumowanie, na bilans,którypozwoliteżzaplanować
rokkolejny.W Metropolii„Silesia”
możnagoopisaćwielomasłowami,
ale dwa są chyba najważniejsze:
wspólnie i efektywnie. I prostym
hasłem: „Razem można więcej”.
Alezamiastsłówniechprzemówią
liczby!Jużtrzecirazinicjatoremgrupowego zakupu energii był GZM.
Aż 27 samorządów i 162 samorządowe jednostki z naszego regionu
kupiły razem prąd. Bo to się opłaca. Oszczędności powstałe w wyniku wspólnego zakupu energii,
rokwcześniej wyniosłyponad13
mln zł. Opłaca się też wspólne
utrzymanie DTŚ-ki. Chorzów,
RudaŚląska,ŚwiętochłowiceiZabrze porozumiały się w sprawie
całorocznegoutrzymaniaŚrednicówki.Adotegokulturairekreacja.MetropolitalneŚwiętoRodziny, Metropolitalna Noc Teatrów
toimprezykultowe.Podobniejak
Industriada,którejGZMjestpartnerem.Wtymroku„zaliczyła”rekordowąliczbęponad77tys.gości. Podobnie jak VI Europejski
KongresGospodarczy,któryzgromadził ponad 6100 gości, a GZM
był jego współorganizatorem. a

Moda na Śląsk

Proste hasło „Razem
można więcej” to
konkretny zysk. Jeśli
są oszczędności, to
jest oferta dla ludzi!

To, co sprawdzone,
warto kontynuować.
Ale 2015 rok to także
otwarcie na nowe
plany i możliwości!
bDzisiaj
Dzisiajmarzenia
marzeniastały
stałysię
się
b
rzeczywistością
...
JAKIEZADANIAGZM
rzeczywistością
...

ZOSTAŁYZAPLANOWANE
NAROK2015?

SZEŚĆ INICJATYW I WYDARZEŃ,BEZ KTÓRYCHTRUDNOJUŻ DZIŚ WYOBRAZIĆSOBIEŻYCIE W„SILESII”,
aktórychinicjatorem,organizatoremlubwspółorganizatoremjest GórnośląskiZwiązekMetropolitalnyto:
wspólnedbanieowciążrozbudowywanąDTŚ-kę,grupowyzakupenergii,Industriadazdarmowąkomunikacją
naszlaku,MetropolitalneŚwiętoRodziny,MetropolitalnaNocTeatrów (imprezygromadzącewsumiesetkitysięcyludzi)iEuropejskiKongresGospodarczy,czyli inwestycjawprestiżiwizerunek„Silesii”orazregionu. a

Autobusy miejskie Man Lion’s City GL
CNG, które trafią do Tychów otrzymały tytuł ,,Bus of the Year 2015”. Są nie
tylko nowoczesne, komfortowe, z darmowym internetem, ale także ekonomiczne i ekologiczne. CZYTAJ STR. 2

bKontynuacja najważniejszych
działań z2014 roku.
bZagadnienia związane zefektywnością energetyczną, wtym wspólny zakup energii.
bAnaliza prawno-organizacyjna
możliwości koordynacji przez GZM
hurtowego zakupu: usług pocztowych, ubezpieczeń majątkowych
miast oraz wymiany oświetlenia
ulicznego dla zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
bMetropolitalna polityka rowerowa
ijej wdrażanie.
bWdrażanie Programu Rozwoju
Gospodarczego Metropolii „Silesia” –
współpraca zkonsorcjum wyższych
uczelni publicznych, wcelu badań
nadrozwojem obszaru miast GZM.
bWspółpraca zRVR Ruhry wNiemczech celem wymiany doświadczeń
wbudowaniu ośrodka metropolitalnego.
b Zakilkanaściedniruszyreali-

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

zacjaprojektów2015. Tojak
najbardziejrealne,boniezbędnybilanszrobiono.Ajakbilans
irachunek,topełnyiszczegółowy.WystawiamygonaSTR.3

Sylwestrowa zabawa
naróżnesposoby,
czyli ,,pod dachem”
oraz,,podchmurką”
witamyNowyRok!
WIĘCEJ–STR.4

Atrakcyjność inwestycyjna miast Metropolii rośnie. Aglomeracją katowicką interesuje się sektor nowoczesnych usług
biznesowych. Brand Springs ma działkę
w Siemianowickim Parku Biznesu. To są
nowe miejsca pracy!
CZYTAJ STR. 3
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TYCHY: JESTEŚMY BARDZIEJ EKO

PODPATRZONE, CZYLI... BYĆ ANIOŁEM!

ZagospodarowaniaOdpadówKomunalnych w Tychach możemy wymienić co najmniej kilka – nowe miejsca
pracy,mniejpojemnikówdosegregacji odpadów w domach, kompletny
odzysksurowców,gazówiwody.

W ostatnim czasie
na wszystkie
obiekty sportowe
wydano w Bytomiu
prawie 5 mln zł!

ZielonytygrysŚląska

Master międzygminny
Głównywykonawca–StrabagPolska
przekazał firmie Master – Odpady
iEnergiaSp.zo.o.wTychachMiędzygminny Zakład Kompleksowego ZagospodarowaniaOdpadówKomunalnych do eksploatacji. Tym samym
trwająca36miesięcybudowa jednegoznajnowocześniejszychwEuropie
i w pełni zautomatyzowanego zakładudla prawie200tys.mieszkańców
czterech miasticzterechgminpowiatów:bieruńsko-lędzińskiego,jakrównież pszczyńskiego, mikołowskiego
iTychów,dobiegłakońca.
TajednaznielicznychtakichinwestycjiwPolsceijedynawregioniekosztowała prawie 110 mln zł, zczego ponad69mlnzłtodotacjaunijna, 23mln
zł–pożyczkapreferencyjnazNarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiska
i Gospodarki Wodnej, a 17,7 mln złotych wyniosły środki własne gmin –
udziałowcówwspółceMaster.
Efektów uruchomienia Międzygminnego Zakładu Kompleksowego

–Sądwapowody,dlaktórychprzystąpiliśmydotejinwestycji.UniaEuropejska narzuciła pewne dyrektywy, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami,
które – gdybyśmy tego rodzaju rozwiązań nie wdrożyli – grożą nam olbrzymimikaramifinansowymi.Ale robiliśmytorównieżzgłębokiegoprzekonania.Tychyuchodzązamiastobardzoekologiczne,„Newsweek”nazwał
nas nawet „zielonym tygrysem Śląska”,amyrobimywszystko,żebynato
miano rzeczywiście zasłużyć. Można
powiedzieć,żebyliśmypionieramiwe
wdrażaniuprogramuograniczenianiskiej emisji, dbamy o niskoemisyjny
transportpubliczny(oczymwtekście
„Autobus do przyszłości”). Pozostała
gospodarka odpadami i teraz możemyzczystymsumieniempowiedzieć,
że jesteśmy w stu procentach eko –
mówi Andrzej Dziuba, prezydent
Tychów. – Zastosowana w zakładzie
technika pozwoli zmniejszyć liczbę
worków–pojemników–dosegregacjina:szkło,odpadybiodegradowalne
i tzw.suche(plastik,metal,karton,papier). To znacznie uprości segregację
odpadówwgospodarstwachdomowych–dodajeprezydent. a

OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Autobus do przyszłości

Tojest„BusoftheYear2015”!
Nowe autobusy miejskie Man
Lion’sCityGLCNG,botakiewłaśnie jeździć będą już w przyszłym
roku ulicami Tychów, otrzymały
tytuł „BusoftheYear2015”przyznany przez dziennikarzy czasopismspecjalistycznychwchodzących w skład europejskiego jury
tegorocznego testu autobusów

RozmowyzDąbrowy
prowadzone przez ekspertów –
praktyków,którzy mająstyczność
zdanymtematemnacodzieńinie
jestondlanichczystąteorią–przyznałMarekStabach,fotograf,któryzdecydowałsięnaudziałwwarsztatach,abypodnieść swojekwalifikacje.Opróczwarsztatówodbył
sięteż cyklwykładówzudziałem
gościspecjalnychpodhasłem„Inspirującespotkania”.
Wczasieczterechdni Festiwalu słuchacze mogli porozmawiać
z prof. Leszkiem Balcerowiczem
(na zdjęciu powyżej), Jaśkiem
Melą, Maćkiem Budzichem i ŁukaszemJakóbiakiem.Prof. Balcerowicz zachęcał do inicjatyw biznesowych. – W każdym społeczeństwieistniejepewienodsetek
ludzi przedsiębiorczych, lecz ilu
z nich będzie w stanie rozwijać
przedsiębiorstwa,tozależyodwarunków, które kształtują się przez
politykę–podkreślałprofesor.a

Byletrzymaćsięczołówki...

W tyskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej podpisano
umowę na zakup 36 ekologicznych autobusów miejskich. To
największykontraktnaautobusy
gazowe (warty blisko aż 40 mln
zł), jaki firma MAN Truck & Bus
podpisała w Polsce. Za tę kwotę,
doTychów,już wmaju2015roku
przyjadą autobusy z komfortowymi siedzeniami, darmowym
internetem, klimatyzacją, bramkami do liczenia pasażerów i systemem monitoringu.

KRÓTKO Z MIASTA

FestiwalPrzedsiębiorczościnastałewpisałsięwkalendarzwydarzeń
chorzowskiejWyższejSzkołyBankowej.Dotychczasbyłskierowany
douczniówszkółponadgimnazjalnych. W tym roku udział mógł
wziąćkażdy,ktochcesięrozwijać
oraz szuka sposobu na „lepszego
siebie”.GZMbyłpartneremFestiwaluPrzedsiębiorczości.
– Ideą Festiwalu jest propagowaniewiedzyzzakresuprzedsiębiorczości, w szerokim rozumieniu tego słowa – mówi dr KrzysztofKoj,dziekanWSBwChorzowie.
–Przedsiębiorczośćoznaczanietylkoprowadzeniefirmy.Torównież
dążenieczłowiekadosamorozwoju.PodczasFestiwaluPrzedsiębiorczościodbywałysięwarsztatyzzakresu m.in. wystąpień publicznych, poszukiwania pracy, zarządzaniafinansami,budowaniawizerunkuwsocialmediaoraztwórczego myślenia. – Warsztaty były

To jest po prostu w dobrym tonie!
„WdobrymTTON-iebyćaniołem”to
również hasło, pod jakim upłynęły X
Targi Twórczości Osób NiepełnosprawnychwTychach. Aniołamizostająbowiemwszyscy,którzykupiliświąteczneozdobyidrobneupominkiwykonaneprzezpodopiecznychtyskich
ośrodkówterapeutycznych,szkółintegracyjnychoraz organizacjizrzeszającychniepełnosprawnych,atymsamym wsparli ich autorów. – Aniołów
w Tychach nie brakuje, czego dowodem jest finał aukcji wybranych prac
osóbniepełnosprawnych –mówiIwonaCiepał,naczelnikwydziałupromocjiUrzęduMiastawTychach. a

Zagospodarowanie terenu wokół
Pogorii, przebudowa ząbkowickiego
amfiteatru–toniektóreprzedsięwzięcia, o jakich niedawno dyskutowano
z dąbrowianami. O tym, jak udoskonalićsposóbkonsultacjispołecznych,
będzie można jeszcze wiele razy porozmawiaćzwładzamimiasta.
WDąbrowieGórniczejtrwają bowiem
warsztaty w ramach projektu „ObywatelskaDąbrowa”,współfinansowanegoprzezUnięEuropejską. a

Mysłowickieperełki
W trosce o mysłowickie zabytki podjętouchwałęumożliwiającąotrzymanie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskielubrobotybudowlane
przyzabytkachujętychwRejestrzeZabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Specjalnie na ten cel ma być przeznaczony Fundusz Ochrony Zabytków.
Wsparciefinansowemazachęcićwłaścicieli mysłowickich perełek do przywróceniaimdawnegoblasku. a

bAndrzejDziuba,prezydentTychów, jestzadowolonyzzakupu.Uważa,że
autobuspasujedoekologicznegomiasta.Wkońcuto„BusoftheYear2015”
BusEuroTest.Sąnietylkonowoczesne, ale także ekonomiczne
iekologiczne – charakteryzują się
wyjątkowo niską emisją zanieczyszczeń.–Tenautobus idealnie
pasuje do naszego miasta, które
do ekologii przykłada ogromną

wagę. Już teraz połowa naszych
autobusów jestnapędzanagazem
ziemnym,atojestprzecieżekologiczny rekord w województwie
śląskim–powiedziałpodczaspodpisania umowy Andrzej Dziuba,
prezydentTychów.

Dzięki nowej inwestycji tyska zajezdnia będzie jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Już dziś
średnia wieku autobusów wożących pasażerów wynosi sześć lat
–tojedenznajmłodszychtaborów
wkrajuieuropejskaczołówka.
Całkowita wartość projektu
podnazwą:„Zakupnowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach” wynosi blisko 40 mln zł. W 85 proc. projekt
zostanie sfinansowany z funduszy europejskich (32.385.000 zł
netto).Pozostałe15proc. towkład
własny spółki PKM w Tychach.
Warto dodać, że to już kolejny
wostatnichlatachzakupautobusówprzeztyskąspółkę.W2012 rokuPKMkupił28autobusówgazowych ze Szwecji z ok. dziesięciotysięcznym przebiegiem, za każdyznichzapłacił565tys.zł.a

Już dzisiaj jest Bytomska Wigilia
4tysiąceuszek,3tysiącepierników
i800litrówbarszczu.Przygotowania do Trzeciej Bytomskiej Wigilii
trwałykilkatygodni.Będąśnieżynki,aniołki,turońzgwiazdąikolędnicy. Kto jeszcze nie ma świątecznych ozdób i upominków, będzie
mógł się w nie zaopatrzyć.
Pełne ręce roboty mieli uczniowie
z Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich, bo zobowiązali się
do upieczenia pierników. Jedna
grupa zagniatała ciasto, wykrawała foremkami i wkładała blachy
do pieca. Druga – pieczołowicie
zdobiła lukrem korzenne ciasteczka.Natymniekoniec,bowszystko
totrzebajeszczebyłoozdobniezapakować. W przygotowanie pierników zaangażowałosiękilkadziesiątosób.W tymrokutrzebabyło
ugotowaćowielewięcejbarszczu
niżwubiegłym.Roktemu500litrów rozeszło się w rekordowym
tempie, dlatego na tę Bytomską
Wigilię kucharze ugotowali 800
litrów.Żebymiałonodpowiednią
konsystencję, potrzeba do niego
aż 160 kilogramów buraków!

Do tego jarzyny, grzyby i jabłka.
W czasieBytomskiejWigiliiulica
Dworcowa wypełni się dźwiękami kolęd. Artyści już szlifują formęprzedwystępem.Kolędować
będą dzieci i młodzież z MDK nr
1,2iharcerze.MieszkańcyEwangelickiego Domu Opieki Domu
PomocySpołecznejOstojaPoko-

ju specjalnie na tę okazję przygotowująjasełka.Pomagaimgrupa
mieszkańcówMiechowic,którzy
sąwolontariuszamiOstoiPokoju.
Jakcoroku,harcerzeprzywiozątakżedoBytomiaBetlejemskie
Światło Pokoju i przekażą je prezydentowi miasta. A on z kolei
przekaże je mieszkańcom. a

bUczniowie ZespołuSzkółGastronomiczno-Hotelarskichzobowiązalisię
doupieczeniapierników. Podeszlidotego–jakwidać–zdużympietyzmem
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O roku po roku, czyli...
bilans naszych działań

b W2014rokuwGórnośląskim
ZwiązkuMetropolitalnymdużo
siędziało.Przypomnijmynajważniejszeinicjatywy:
bWSPÓLNY ZAKUP ENERGII: 27
samorządówi162samorządowe
jednostkiznaszegoregionukupią
porazkolejny–jużtrzecizrzędu–
wspólnieprąd.Porozumieniewtej
sprawiepodpisaliwkwietniuwsiedzibieGórnośląskiegoZwiązkuMetropolitalnegowKatowicachwłodarześląskichizagłębiowskichmiast,
powiatówigminorazprzedstawicieleUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwaŚląskiego.Rozstrzygniętyzostałprzetarg,wwynikuktórego
spółkaTaurondostarczy385GWh
energiielektrycznej.
bWSPÓLNA DTŚ: Od lutego
dopaździernika2014obowiązywała
umowawsprawiewspólnegoutrzymaniatrasynaterenieczterech
miast:Chorzowa,Świętochłowic,
RudyŚląskiejiZabrza.
bVI EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY: GZM był współorganizatorem kolejnej – szóstej edycji
tej największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej.
bMETROPOLITALNE ŚWIĘTO
RODZINY: Zrokuna rokprzybywa
corazwięcejosób,któreczynnie
włączająsięworganizacjęŚwięta.
Dotychczasoweedycje,któreodbywałysiępodhasłami:„Mojawyjątkowarodzina”,„Portretmatki”,„Ojciecfundamentemrodziny”,„Pięknożyciarodzinnego”,„Przezpokolenia”oraz,,Rodzinawiarygodna”
spotkałysięzogromnymzainteresowaniemmieszkańcównaszego
regionu.Hasłemtegorocznego
świętabyło„Rodzinamiłościąwielka”.Namieszkańcówczekałowiele
atrakcjim.in.koncerty,biegrodzinny,konferencjeipiknikirodzinne.
bV METROPOLITALNA NOC TEATRÓW: WtymrokuautorskiewydarzeniezainicjowaneprzezGórnośląskiZawiązekMetropolitalny
współtworzyli:BytomskiTeatrTańcaiRuchuROZBARK,GliwickiTeatr
Muzyczny,OperaŚląska,ŚląskiTeatr
LalkiiAktora„Ateneum”,Teatr
Korez,TeatrMały,TeatrNowy,Teatr
RozrywkiwChorzowie,TeatrŚląski
im.St.Wyspiańskiego,TeatrZagłębia,a takżeinneinstytucjekultury,
takiejak:CentrumScenografiiPolskiejOddziałMuzeumŚląskiego
orazgościnnieCentrumKulturyKatowice,ChorzowskiTeatrOgrodowy
orazTeatrDzieciZagłębia.
bINDUSTRIADA 2014: Górnośląski
ZwiązekMetropolitalnybyłorganizatoremtransportuorazporaz
czwartypartneremcorocznego
święta–unikatowegowtejczęści
Europy–SzlakuZabytkówTechniki,
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któryzrzeszanajciekawszeobiekty
związanezprzemysłowymdziedzictwemregionu.
bTARGI MIPIM: Metropolia
„Silesia” znalazłasięnawysokim,
szóstymmiejscuwśródnajatrakcyjniejszychregionówwEuropie
podwzględeminwestycyjnym.
Podczas targówinwestycyjnych
wCanneszostałrozstrzygnięty prestiżowyplebiscytorganizowany
przezfDiFinancialTimes.
bMETROPOLITALNA POLITYKA
ROWEROWA: Zostałyopracowane
trzykluczowedokumenty:wspólne
standardyiwytycznedlakształtowaniametropolitalnejpolitykirowerowejwmiastachGZM,Koncepcja
MetropolitalnegoSystemuWypożyczalniRowerówPublicznychoraz
Metropolitalnestudiumsystemu
trasrowerowychdlaGZM.
bPROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Metropolii „Silesia”
doroku 2025:Zakończyłysięwłaśniekonsultacjetegodokumentu,
badającegoważnezagadnienie,jakimjeststangospodarkiiperspektywyjejrozwojuwmiastachGórnośląskiegoZwiązkuMetropolitalnego.
Powstałorównież specjalnenarzędziedomonitorowanianajważniejszychwskaźnikówstatystycznych.
bPROJEKT SERPENTE – poświęconyefektywnościenergetycznej
wbudynkachużytecznościpublicznej.WtymmiędzynarodowymprojekcieunijnymGórnośląskiZwiązek
Metropolitalnybyłjednymz10partnerów.Doświadczeniazinnychkrajóworaz dobrepraktykiprzekazywanebyłyurzędnikomiekspertom.
WramachprojektuSerpente,biuro
zorganizowałocyklsiedmiuwarsztatówtemtycznych,wktórychwzięło
udziałblisko300osób.
bŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ: Dziękifunduszomeuropejskim, wyposażono
wmeble,komputery,audio-przewodniki,infokioskiorazinnesprzęty
aż67punktówinformacjiturystycznejwcałymwojewództwieśląskim.
Działaportal:www.slaskie.travel,
wktórymznalazłasiębogatabaza
noclegowaorazgastronomiczna,są
równieżopisyizdjęciaodnoszące
siędo 1500atrakcjiturystycznych
w4wersjachjęzykowych,jest250
wirtualnychwycieczekporegionie
iobiektachturystycznych,sąpropozycjetrasikalendariumwydarzeń.
bPelniakultury.pl: Każdegodnia,
dziesiątkiinformacjiorazaktualności
irepertuaryczytanesąprzeztysiące
internautówodwiedzającychregularniespecjalnyportalpoświęcony
wydarzeniomkulturalnymwmiastachMetropolii„Silesia”. A

//03

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW TO DOBRY „PRZEPIS NA ŚLĄSKIE”

ROZMOWA Z WOJCIECHEM SAŁUGĄ,
MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO O PRZYSZŁOŚCI REGIONU, PLANACH I ROLI MIESZKAŃCÓW

„Śląskie–pozytywnaenergia”to
hasłopromocyjnenaszegowojewództwa.Mapandużoenergii,
żebyzmieniaćŚląskie?
Energii mam dużo, zgromadziłem jej spore zapasy – mam nadzieję–nacałąkadencję.Azmieniać Śląskie oczywiście trzeba.
Zmianyto przecieżstałyelement
naszegożycia, ciąglewięctrzeba
cośpoprawiać,dostosowywaćsię
dozmieniającejsięrzeczywistości. To jest podstawowa zasada
rozwoju,amy–jakoregion–chce-

my się rozwijać i dlatego też potrzebazmian. Niejestemzazmianami rewolucyjnymi. Uważam,
że wszelkie rewolucje generują
zbyt wiele kosztów. Ale stopniowo,powoli,wartopodążaćwnowymkierunku.Wracającjeszcze
do tej energii, to wykrzesaliśmy
jej z siebie dużo – mówię „my”,
bojestemprzedstawicielemokreślonej grupyludzi–przygotowując program wyborczy „Przepis
na Śląskie”. W tym dokumencie
określiliśmy kierunek, w jakim
chcielibyśmy zmieniać nasz region i zawarliśmy drogi dochodzeniadocelu,jakimjest rozwój.
No to mamy cel... A jaki jest ten
„Przepis na Śląskie”?
Tozbiórzadań,inicjatywdużych
imałych,którespinająsięizawierają w trzech hasłach: rodzina,
praca, zdrowie. To działania –
na wielu szczeblach – które mają
nacelupoprawękomfortuijakości życia mieszkańców regionu,
poprawę naszej codzienności.
W „Przepisie na Śląskie” nie mówimy już tylko o dużych, „pomnikowych” inwestycjach, bo te
w znacznej mierze mamy już
za sobą. Chcemy skupić się też
na rzeczach drobnych, lecz ważnych dla każdego z nas, które są
wnaszymnajbliższymotoczeniu.
Tegoprogramuniechcemyrealizowaćsamijakosamorządwojewódzki,lecz wspólniezsamorządamipowiatowymi i gminnymi.

Mówi pan o współpracy samorządów różnego szczebla. Wyobraża pan sobie w ogóle rozwój
regionu bez tej współpracy?
Kompetencji, jakie skupiają się
w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
czy też samego marszałka, jest
za mało, żeby można było dokonywać znaczącychzmian,odnoszących się do wszystkich gmin.
Podstawą jest więc współpraca
zsamorządowcami. Pierwszetygodnie mojej pracy na stanowiskumarszałka,wszystkiespotkania,którejużodbyłemzsamorządowcami,wskazują,żepotrzeba
tejwspółpracyjesttakżedostrzegana i oczekiwana z drugiej strony.Tęchęćdowspólnegodziałania widziałem już wcześniej, ale
teraz mam konkretne tego potwierdzenie i to jest niezwykle
motywujące, bardzo dobrze rokujące na przyszłość.
Przed panem rozmowy z prezydentami dużych miast. Te największe skupione są w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Czy ustawa metropolitalna
w ogóle jeszcze jest na topie?
Źle, że nie ma ustawy metropolitalnej,alejeślichodziowspółpracę, to jest ona niezbędna, jest koniecznaibędziemymusieliradzić
sobiewtymprzypadkubezustawy. W ramach tego co jest, w ramach takiej właśnie współpracy,
ojakiejmówię,musimynajpierw

postawićsobiewspólnecele,apotem je realizować. Bo trzeba pamiętać, że w tym przypadku suwerenem są mieszkańcy i musimy – my jako samorządy – wojewódzki, powiatowe, gminne –
mieć na uwadze, że to ludzie będą ipowinni wyznaczyć nam zadania,amymusimysłuchaćgłosu mieszkańców i brać pod uwagę to, jakie wyznaczą nam poszczególne cele do zrealizowania.
Panie marszałku, idą Święta
i Nowy Rok. Czego pan życzy
mieszkańcom?
Aby województwo śląskie było
miejscem, gdzie ludzie chcą żyć,
żeby było u nas miejsce dla każdego,dlakażdejaktywności,która dodaje splendoru regionowi.
Abyśmy byli dumni z regionu
i żeby to, co jest właśnie powodem naszej dumy, rozwijało się
wjaknajszybszymtempie.Życzę
wszystkim mieszkańcom i sobie
też, aby patrzono na nas nie poprzez stereotypy, tylko widziano
naszregiontakim,jakijest–coraz
bardziejnowoczesny,innowacyjny, dobry do pracy i życia. A

Wojciech Paweł Saługa:
a Urodził się w1969 r. w Jaworznie. Ukończył studia na Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Senator
V kadencji, poseł naSejm V, VI i VII
kadencji. Po wyborach 2014 – marszałek województwa śląskiego. a

Są inwestorzy, jest praca
KATOWICE: 2500
NOWYCH MIEJSC PRACY
Rośnie atrakcyjność Aglomeracji Katowickiej dla inwestorów
z sektora nowoczesnych usług
biznesowych–takiewnioskipłyną z najnowszego raportu ABSL
„SektornowoczesnychusługbiznesowychwAglomeracjiKatowickiej”. Centra z polskim i zagranicznym kapitałem działającewtejlokalizacjizatrudniająjuż
łącznie 15 tys. specjalistów, co
oznacza 20-procentowy wzrost
na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę plany
rozwojowe firm w Aglomeracji
Katowickiej,możnazakładać,że
dokońca2015rokuzatrudnienie
w branży osiągnie 17 500 osób,
czyli podwoi się w porównaniu
do stanu z 2012 roku.
AglomeracjaKatowickatojeden z sześciu najważniejszych
ośrodków nowoczesnych usług
dlabiznesuwPolsce.Zainwestowały tutaj m.in.: ArcelorMittal,
Capgemini,Ericsson,HireRight,
IBM,ING,KrollOntrack,Mentor
Graphics, OEX, Oracle, Perform
Media, Rockwell Automation,
Sii, Steria, Teleperformance,
Unilever czy Wipro. Jak wynika
z raportu ABSL, w Aglomeracji
Katowickiej działają już 64 cen-

trausługnależącedo57inwestorów z 10 państw. Są to głównie
firmy z USA (15) i przedsiębiorstwa polskie (14), ale również
korporacje z Wielkiej Brytanii,
Francji, Holandii, Niemiec,
Szwecji, Finlandii, Indii i Kanady.GłównąspecjalizacjąwaglomeracjijestobsługaprocesówIT.
Rosnąca atrakcyjność inwestycyjna to rezultat m.in. dostępu
dowykwalifikowanejkadry.Katowicetomiastoludzimłodych,
wykształconych,zbardzodobrą
znajomościąjęzykówobcych.A

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:
OTWIERA SIĘ RYNEK
Powstaną kolejne miejsca pracy
–tocieszyprzedewszystkim,ale
nie tylko. Bo ważne jest też, że
tereneminwestycyjnymwmieście zainteresowane są znaczącefirmy.Międzynarodowylider
w produkcji sprężyn i elementówsprężystychdlamotoryzacji
kupił właśnie 2,2-hektarową
działkę w Siemianowickim ParkuBiznesu.Firmachcewybudować na terenie miasta zakład
opowierzchniokoło8000mkw.

ToznaczącadlaSiemianowic inwestycja, nowe miejsca pracy
iwpływydobudżetugminy. Firma Brand Springs Poland zostałazałożonawpaździerniku2006
r. jako spółka córka niemieckiej
firmy BRAND GROUP na terenie
EuropyCentralnej.–Obiekt,który firma planuje wybudować
w Siemianowicach, będzie spełniał przede wszystkim funkcję
produkcyjnąimagazynową.Będzietakżestanowiłważnypunkt
logistycznydlanaszychklientów
zEuropyCentralnejiWschodniej
–mówi MichałMorcinek,dyrektor oddziału Brand Springs Poland.Zatrudnieniewnowymzakładzieznajdzieok.150osób.Firma będzie poszukiwała m.in.
pracowników linii produkcyjnych, ustawiaczy maszyn oraz
operatorów maszyn CNC.
–DoSiemianowickiegoParku
Biznesu przyciągnęła nas głównie dogodna lokalizacja, a co
zatymidzietakżeszerokidostęp
do kadry pracowniczej. Kluczowąrolęodegrałoteżkompleksowe uzbrojenie gruntu wymagane pod naszą inwestycję – podkreśla Michał Morcinek. Brand
SpringPolandplanujerozpocząć
działalność w nowym obiekcie
już pod koniec 2015 roku. A
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Promocja

Od 12 października

Polska Dziennik Zachodni
Piątek, 19 grudnia 2014

TARGI NIEZALEŻNYCH PROJEKTANTÓW I DIZAJNERÓW
Największe na Śląsku targi niezależnych polskich i międzynarodowych projektantów i dizajnerów odbędą się już jutro
w katowickim Spodku. Celem organizatorów Silesia Bazaar
jeststworzeniecyklicznejimprezy,którastaniesięalternatywądlazakupówseryjnejodzieżywsieciowychbutikachpopularnych centrów handlowych. Zimowa oraz letnia edycja

SylwesterwMetropolii
Tę jedyną noc w roku spędzić
można na wiele sposobów. Uroczyście, elegancko lub na luzie.
W teatrach, na seansie filmowymipodchmurką.Zobaczmy,
co można robić w sylwestrową
nocwMetropolii.Tooczywiście
tylko wybrane propozycje.
b SYLWESTERWTEATRZE
bTeatrRozrywki jużpo raz19.zapraszadowspólnegowitaniaNowego Roku. Tym razem proponuje minileksykon polskich
kompozytorówrozrywkowych.
Piosenki, które zostaną zaprezentowane, to prawdziwe hity.
Jak co roku, w Koncercie Sylwe- b
strowymwystąpicałyzespół Teatru Rozrywki oraz – gościnnie –
Natalia Lesz. Teatr zaprasza też
nazabawętanecznądoranaibogato zaopatrzone bufety.
bW Teatrze Śląskim będzie można zobaczyć „Klub mężusiów”,
spektaklTeatruCapitolzWarszawy. Roland, Karol, Andy i Mario
spotykająsięwnieużywanejkotłowni centrum handlowego
po to, by uciec przed zakupami.
Początekspektakluogodz.18.30.
bWTeatrzeRawa wieczór sylweb
strowyrozpoczniesięogodz.20
niepowtarzalnąwersjąkomediowego tryptyku teatralnego pt.
„Kryzysy 3w1” Mihaia Ignata
wreżyseriiHubertaBronickiego.
Po spektaklu w Bellmer Cafe –
cudowna, ostatnia noc w roku,
wciepłejitanecznejatmosferze,
WARTOWYRÓŻNIĆTĘ IMPREZĘ,BOWYRÓŻNIAJĄARTYSTKA: HANpo raz pierwszy w nowej lokaliNABANASZAK! CentrumKulturyKatowice(plakat z lewej)organizuje
zacji przy przy placu Wolności!
bOpera Śląska zaprasza swoich
wyjątkowywieczór sylwestrowy,któregogwiazdąbędziesamaHanna
fanów w sylwestrowy wieczór
Banaszak.Niezapomnianeszlagieryszalonychlat60.,70.i 80.oraz fena „Zemstę Nietoperza”. Speknomenalnygłos królowejpolskiejpiosenki,gwiazdyfestiwaliwOpolui
bSopocie,kultowejpiosenkarki jazzowejiestradowejorazpoetki. A
takl rozpocznie się o godz. 18.
b ZABAWANA...FILMOWO
bW katowickim kinie Kosmos 31 b
bKinoŚwiatowid zapraszanaSyl- b MAGICZNIE I KLASYCZNIE
grudniaogodz.21rusza ucztaki- westra„Wdzikichrytmachsam- bChorzowskie Centrum Kultury
nomana. Oprócz dobrych fil- by”, start o godz. 21.15; na wstę- organizuje ,„Wiedeński Sylwemów, będą też atrakcje kulinar- pie ,,dzika” przekąska, a później ster”. W programie usłyszymy
ne i symboliczna lampka szam- przedpremierowefilmy:„Dzikie słynne arie operetkowe i najpana. Na ekranie zobaczymy: b
historie” i „Samba”. Pomiędzy większe znane utwory z musi„Za jakie grzechy, dobry Boże” projekcjami: zabawa przy mu- cali.
i „Jak dogonić szczęście”.
zyce, posiłki, napoje ikonkurs... bbBytomskiKlubBrama zaprasza
bW Kinoteatrze Rialto w sylwe- „w dzikich rytmach” z nagroda- na Sylwestra z muzyką retro –
strową noc dwa seanse: „Scena- mi!
hitami minionych dekad. Gwariusznamiłość”zHughGrantem bMultikinawKatowicachiZabrzu: rantowana wspaniała atmosfeFilmowe Party Sylwestrowe.
oraz „Mów mi Vincent”.
ra i pyszne domowe jedzenie.

RAWA ZNOWU W
RYTMIE BLUESA!

targówbędziedwudniowymwydarzeniem, gdzieobokproducentów oryginalnych ubrań, akcesoriów i wnętrzarskich
ozdób znajdą swe miejsce platformy dizajnu, a także strefy
gastro oraz wypoczynku. Ideę Silesia Bazaar wsparła Ilona
Kanclerz – pomysłodawczyni projektu „Modny Śląsk”, który służy integracji śląskich środowisk i promocji regionu. A

OJ, DZIEJE SIĘ PRZED ŚWIĘTAMI!
NIC TAK NIE ZBLIŻA, JAK WSPÓLNE, ŚWIĄTECZNE GRILLOWANIE...

Tyski VI Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 22-27 października

bNOSPR zaprasza melomanów
na niezwykły wieczór, który rozpocznie się o 19.30 koncertem –
w programie Maurice Ravel,
Camille Saint-Saens, Jules
Massenet oraz Georges Bizet.
Pokoncercie,o21.30–BalSylwestrowy,któregogospodarzembęOd21 do25 października
dzie Piotr Metz, grający do tańca
muzykęzjaknajbardziejklasycznych płyt winylowych. Wieczór
uświetnią: Karen Edwards z ze- Ulubiona zimowa impreza plenerowa mieszkańców Tychów – Jarspołem i Skaldowie, którzy ucz- mark Bożonarodzeniowy na placu Baczyńskiego – potrwa do niedzieli 21 grudnia. Na Jarmark zaproszono nie tylko szefa kuchni
czą 50-letni jubileusz.
bWGliwickimTeatrzeMuzycznym tyskiej restauracji „U Przewoźnika”, ale także Adama Czapskiego,
sylwestrowy wieczór wypełni finalistę Hell’s Kitchen oraz Annę Starmach – jurorkę MasterChefa.
koncertOrkiestryStraussowskiej Chętni mają szansę sprawdzenia swoich umiejętności kulinarnych
b
„Obligato”.Wrepertuarzeznajdą
i skosztowania specjałów przygotowanych przez gości. W świąsięnajpiękniejszearieiduetyope- teczny nastrój wprowadza m.in. tyski chór gospelowy God’s
24 do 26
rowe, operetkowe, musicalowe Od
Property.
Apaździernika
ipiosenki.Całośćdopełniąznane
4 PAWŁA
października
Wideo
II PANUJE IŚCIE ŚWIĄTECZNYOzon
KLIMAT!
na całym świecie kompozycje NA PLACU JANA
Art Festiwal
muzyki wiedeńskiej.
Rudzki Wigilijny Stół oraz Biegi Mikołajowe
b CAŁANOC PODCHMURKĄ!
bPodSzybemPrezydentwChorzo- ToniektórezatrakcjiRudzkiego
wie po raz pierwszy odbędzie się „Kartki
KiermaszuŚwiątecznego,który
z nienapisanego dziennika”– PROGRAM
zabawa sylwestrowa. Początek potrwado23grudnia.Dotegoczao godz. 21. Wystąpią: Bernadeta sunarynkubędąstałystragany
Kowalska i Mariusz Kalaga. Mu- zróżnorakimiwyrobamibożonarozyczną część uzupełni DJ, ok. dzeniowymi.Omuzycznyklimat
23.50 życzenia prezydenta, a imprezyzadbakapelagóralska
o północy pokaz fajerwerków.
„NaBeskidku”,dziękiktórejjużdzibWGliwicachnaplacuKrakowskim siaj–19grudnia–placJanaPawłaII
będą najpopularniejsze utwory zamienisięwpełnąatrakcji„Wiomuzykitanecznejprezentowane skęZbójnicką”.Takżedziś,około
przez DJ-a, specjalne pokazy godz.17 będziemożnawysłuchać
mapinguifeeriaświatełorazwy- kolędiwspólniepośpiewać. A
DZIEŃ I – 22 października:
strzałowy pokaz sztucznych ogNIE BRAKUJE PIERNIKÓW, MIODÓW I ŚWIĄTECZNYCH STROIKÓW...
ni. Będzie się działo!
bRudaŚląska zorganizuje nowo- Na straganach przy sosnowieckiej „Patelni”
roczną zabawę na placu Jana PawłaII.Oprawęmuzycznązapew- Jest kolorowo, „mikołajkowo”,
ni lokalny DJ, przewidziano też świątecznie i gwarnie. Stragany
pełne ceramicznych aniołów, fipokaz fajerwerków.
bWSiemianowicachŚl. nocsylwe- gurek z masy solnej, błyszcząstrową będzie można spędzić cych bombek i innych kojarzona Rynku Miejskim, gdzie odbę- nych z Bożym Narodzeniem
dzie się plenerowa dyskoteka. A
przedmiotów rozstawiło ponad
20 wystawców. Jarmark zorganiDZIEŃ III 26 października
zowany przez UM i Miejski Klub godz. 19 Filharmonia Zabrzań„Maczki” czynny jest jeszcze dziska:
W miastach „Silesii” siaj (od godz. 10 do 17) i jutro –
będziemy bawić się 20 grudnia (od godz. 9 do 13).
na blisko 700 Na jarmarku spotkać można też
DZIEŃrozdającego
II 24 października
Mikołaja
słodycze
imprezach. Jest godz.
19
Kopalnia
Guido:
oraz sianko
na wigilijny
stół. A

ŚMIEJ SIĘ RAZEM
Z DEBEŚCIAKIEM

w czym wybierać!

Dodatek przygotowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Dodatek
przygotowany
nachyba
zlecenie
Materiały prasowe
i zdjęcia
pochodzą z GZM,
że zaznaczono inaczej

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

