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A K T U A L N O Ś C I

Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego

ARCHIWUM

Wartościowy program
gospodarczy i społeczny
Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego, które
podpisano 14 września w Katowicach, ma zagwarantować wszechstronny rozwój regionu.
Udało się je wypracować na Śląsku ponad
wszelkimi podziałami politycznymi. Jak podkreśla Dominik Kolorz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Śląsk
nie miał takiego programu od 21 lat.

Obok przedstawicieli partnerów społecznych zasiadających w WRDS i zespołu
ekspertów, który opracowywał porozumienie,
w uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa oraz przewodniczący krajowej Rady Dialogu Społecznego i szef Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
– Dzisiaj na Śląsku wydarzyła się rzecz
historyczna, ponieważ podpisaliśmy, jako
partnerzy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, porozumienie na rzecz rozwoju
województwa śląskiego. Co warte podkreślenia, mimo że reprezentujemy różne poglądy
polityczne, w kwestii rozwoju naszego województwa absolutnie się nie różnimy. Animozje poszły na bok, po raz pierwszy od 21 lat
stworzyliśmy dokument wypracowany przez
mieszkańców Śląska, dla ludzi mieszkających
na Śląsku. Wszystkie trzy elementy ujęte w dokumencie, czyli rewitalizacja, reindustrializacja i metropolizacja dają impuls rozwoju
całej maszynie inwestycyjno-przemysłowo-społecznej województwa śląskiego. Wszyscy
jesteśmy pełni nadziei, że żaden z trybików tej

Wicepremier zaznaczył, że najważniejsze
dla mieszkańców jest to, by tworzyć dobrze
płatne miejsca pracy i rozwinięte produkty
o wysokiej wartości dodanej, dlatego wsparcie
finansowe powinno być przeznaczane na inwestycje rozwojowe.
– Nowe miejsca pracy, nowe centra usług,
instytuty badawcze współpracujące przy reindustrializacji czy innowacyjnych projektach
stworzą w przyszłości zupełnie nowe perspektywy rozwojowe – podkreślił.
Porozumienie to program opierający się
na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, czyli odbudowie przemysłu,
metropolizacji i rewitalizacji. Dokument został przyjęty w formie rekomendacji WRDS
skierowanej do rządu.
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maszyny nie wypadnie – mówił po podpisaniu
porozumienia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodniczący
WRDS.
Kolorz ocenił, że spotkanie WRDS,
w trakcie którego obecny był premier Mateusz
Morawiecki, było bardzo owocne. Stwierdził,
że dokument nie jest spisem pobożnych życzeń i jego realizacja naprawdę jest możliwa.
– Pozwoliłem sobie pójść o zakład z panem wojewodą, że jeżeli 90 proc. tego porozumienia będzie zrealizowane, to zobaczycie
mnie państwo w krawacie – żartował Kolorz.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zauważył, że program jest zbieżny ze Strategią
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Forma,

w jakiej poszczególne projekty zostaną wchłonięte w ramach Strategii, pozostanie przez
parę miesięcy przedmiotem analiz. Jego zdaniem na Śląsku powstał bardzo wartościowy
program gospodarczo-społeczny.
– Chciałem podziękować za spotkanie.
Była to owocna dyskusja nad dokumentem
wypracowanym w konsensusie pomiędzy
różnymi stronami społecznymi i politycznymi. Jestem optymistą i myślę, że więcej niż
połowa założeń dokumentu może być zrealizowana w najbliższych latach, a środki, jakie
województwo śląskie otrzyma na wsparcie
różnego rodzaju programów infrastrukturalnych i industrialnych, są bezprecedensowe
– powiedział.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: Cieszę się, że jednym
z elementów tego porozumienia jest konsolidacja
branży hutniczej. Prace
nad projektem są na finiszu i jeszcze w tym
roku zadebiutują Śląskie Huty Stali. Naturalnym liderem tego holdingu jest Węglokoks.
Uważam, że to dobre rozwiązanie, ponieważ
huty Łabędy i Pokój należą do grupy kapitałowej Węglokoksu. Ta firma ma wszelkie
kompetencje, narzędzia i wyrobione relacje
biznesowe gwarantujące powodzenie tego
przedsięwzięcia.

W gaszeniu pożarów najlepsi na świecie

Dziesiąta edycja Międzynarodowych Zawodów
Zastępów Ratowniczych udowodniła, że zespół
z kopalni Bobrek-Piekary nie ma sobie równych – przynajmniej w gaszeniu podziemnych
pożarów. Właśnie w tej konkurencji triumfowali zawodnicy reprezentujący Węglokoks Kraj.

W Kanadzie rywalizowali z 26 drużynami
z 12 krajów świata w pięciu kategoriach: symulowanej akcji ratowniczej, pomocy przedmedycznej, wiedzy teoretycznej, rywalizacji
mechaników aparatów oddechowych BG4
oraz gaszeniu podziemnego pożaru. Rywalizacja była zacięta i niezwykle wyrównana.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła
jednak jedna z siedmiu drużyn gospodarzy.
– Cieszymy się z każdego sukcesu naszych ratowników – mówi Krystian Kozakowski, prezes Węglokoksu Kraj. – Wierzę,
że w Kanadzie dali z siebie wszystko, jednak
najważniejsze dla nas są ich codzienna praca
i realne zapewnianie bezpieczeństwa górnikom z naszej kopalni.
Wyjazd ratowników do Kanady wsparły gmina Piekary Śląskie, gmina Bytom oraz
ponad 20 sponsorów.
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Złota ekipa ratowników górniczych

