
◊ ekonomia.rp.pl Wtorek
29 maja 2018 L3

Rzeczpospolita cyfRowa

„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

INWESTYCJE LOKALNE 
To miejsce od wielu lat 
przyciąga młodych, chcących 
założyć rodzinę i się osiedlić.  

Zielone, malowniczo położo-
ne tereny należące do gminy 
i koncepcja ich zagospodaro-
wania z przeznaczeniem na 
tereny rekreacyjne, konse-
kwentnie realizowana przez 
władze gminy nie bez powodu 
od kilku lat cieszą się szcze-
gólnym zainteresowaniem 
mieszkańców miast ościen-
nych.

– Cała filozofia pracy urzę-
du przekłada się na to, że my 
jesteśmy dla ludzi, a nie oni 
dla nas. Każda osoba może 
zwrócić się do nas z proble-
mem i staramy się zrobić 
wszystko, by pomóc w jego 
rozwikłaniu. Przede wszyst-
kim jednak zawsze staramy 
się słuchać każdego miesz-
kańca niezależnie od wieku, a 
plany konsultujemy z miesz-
kańcami, chociażby przepro-
wadzając ankiety czy rozma-
wiając – podkreśla wójt gminy 
Arkadiusz Ziemba.

To właśnie ta idea przy-
świecała władzom podczas 
realizacji projektu „Remont 
amfiteatru w Rogoźniku z 

przeznaczeniem na Centrum 
Usług Społecznych”. Obiekt 
niegdyś był prężnie działają-
cym zapleczem socjalno-by-
towym dla pracowników Huty 
Katowice, ale okres świetno-
ści huty minął wraz z transfor-
macją ustrojową, co doprowa-
dziło do dewastacji każdego z 
elementów parku. Gmina 
Bobrowniki za priorytet 
uznała odzyskanie dawnej 
świetności parku jako obiek-
tu stanowiącego atrakcję 
przede wszystkim dla samych 
mieszkańców. Dopiero w roku 
2011 udało się w pełni przejąć 
park, co umożliwiło komplek-
sową rewitalizację terenu na 
użytek mieszkańców.

– Wybudowaliśmy kilkana-
ście kilometrów ścieżek rowe-
rowych, odnowiliśmy plac 
zabaw i oświetlenie. Wszyst-
kie działania, jakie podjęli-
śmy, miały na celu przywróce-
nie dawnej świetności parku 
jako doskonałego miejsca 
wypoczynku i aktywności dla 
mieszkańców. Realizując ten 
cel, staraliśmy się jednak 
przede wszystkim odnowić i 
zrewitalizować zdewastowa-
ne tereny, nie zmieniając ich 
początkowego planu archi-
tektonicznego, który był do-
skonale przemyślany. Jedyną 

nowością jest skate park i si-
łownia na powietrzu – pod-
kreśla wójt gminy.

Władze gminy kierowały się 
nie tylko pragnieniem zacho-
wania dawnych planów ob-
szaru, ale także potrzebami 
akcentowanymi przez miesz-
kańców. To właśnie te potrze-
by i uwagi, podnoszone nawet 
przez najmłodszych miesz-
kańców podyktowały plan 
budowy skate parku, czy 
otwartej siłowni w parku.

Rewitalizacje terenów 
parku zrodziła kolejne plany, 
których owocem jest właśnie 
największa podjęta inwesty-
cja, a zatem przebudowa za-

niedbanego i wyniszczonego 
przez lata amfiteatru.

– Zagospodarowanie amfi-
teatru okazało się dużym 
wyzwaniem, przede wszyst-
kim dlatego, że jest to obiekt 
sezonowy, a zatem nie ma 
możliwości użytkowania go 
np. zimą. Z pomocą przyszły 
nam nowe cele unijne i kon-
cepcja powiązana z tworze-
niem centrów usług społecz-
nych. Doszliśmy do wniosku, 
że to doskonałe miejsce wła-
śnie na takie centrum – pod-
kreśla zastępca wójta Małgo-
rzata Bednarek.

To właśnie na tym etapie 
zrodziła się piękna i szlachet-

na idea rewitalizacji amfite-
atru nie tylko pod kątem sa-
mej przebudowy, lecz z wizją 
przeznaczenia obiektu na 
centrum usług społecznych.

Takie przeznaczenie obiek-
tu zmusiło pracowników 
gminy do olbrzymiej pracy – 
początkowo na etapie samego 
przygotowania projektu, ale 
przede wszystkim już po za-
akceptowaniu wniosku pod-
czas jego realizacji konceptu-
alnej. Zaplanowano pełną 
przebudowę amfiteatru, z 
zachowaniem jego pierwot-
nego przeznaczenia i kon-
strukcji, a jednocześnie plan 
został wykonany w taki spo-
sób, by obiekt mógł być wy-
korzystywany o każdej porze 
roku. Prace objęły m.in. re-
mont i zaopatrzenie w sprzęt 
zaplecza społeczno-kultural-
nego, wyposażenie nowocze-
snej sali komputerowej, sali 
fitness czy sali warsztatowej, 
by każdy z mieszkańców mógł 
korzystać ze wspólnego do-
bra o każdej porze roku.

– Na terenie amfiteatru 
będzie prowadził zajęcia uni-
wersytet trzeciego wieku czy 
uniwersytet dziecięcy. Już 
zaplanowaliśmy szereg zajęć i 
warsztatów dla każdego z 
mieszkańców. Bardzo ważne 

było dla nas, by z obiektu 
mogły korzystać także osoby 
w wieku emerytalnym. Zale-
żało nam, by amfiteatr stano-
wił prawdziwe centrum socja-
lizacji i zapewniał interesującą 
możliwość spędzania czasu 
przede wszystkim dla tych, 
którzy znaczną jego część 
spędzają samotnie  w domu 
– podkreśla Małgorzata Bed-
narek. Wrażliwość, jaka kiero-
wała pracownikami gminy 
podczas każdego etapu reali-
zacji projektu, to najcenniej-
szy wkład w jego postęp. 
Obiekt oprócz atrakcyjnych i 
nowocześnie wyposażonych 
sal edukacyjnych został w 
pełni przystosowany do użyt-
kowania przez osoby niepeł-
nosprawne czy mające pro-
blemy ruchowe, a ponadto 
ma nawet tak kluczowe z 
punktu widzenia samej tera-
pii sprzęty, jak stół rehabilita-
cyjny. Troska, z jaką władze 
gminy podchodzą do każdego 
z mieszkańców, nie pozostała 
niezauważona i od kilku lat 
można zaobserwować wzrost 
zainteresowania działkami i 
gruntami budowlanymi, choć 
same władze nie mają zamia-
ru spocząć na laurach i planu-
ją kolejne działania.

 Joanna Gulewicz

Gmina Bobrowniki – zielone serce Śląska 
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≥Wójt gminy Arkadiusz Ziemba i z-ca Małgorzata Bednarek

TEKST POWSTAŁ  
WE WSPÓŁPRACY  
Z FIRMĄ EXATEL 

Odkąd Świat po łączo-
ny został siecią inter-
netową jest narażony 
na nowego typu nie-

bezpieczeństwo: atak cyber-
netyczny. 

Rzeczywistość jak film

Przykładów nie trzeba szu-
kać. Zaledwie w mijającym 
tygodniu, w środę wieczorem 
rząd USA zapowiedział, że 
podejmie próbę rozbrojenia 
setek tysięcy routerów, które 
– według specjalistów monito-
rujących sieć – mogą być na-
rzędziem cybernetycznego 
ataku na Ukrainę, mającego 
utrudnić temu państwu orga-
nizację finału rozgrywek pił-
karskich Liga Mistrzów w Kijo-
wie. Sąd w Pensylwanii zezwo-
lił Federalnemu Biuru 
Śledczemu (FBI) na zamknię-
cie serwisu, za pośrednictwem 
którego rosyjska grupa hac-
kerska Sofacy miała dokonać 
ataku – poinformowała agen-
cja Reuters w ostatni czwartek. 

Brzmi jak scenariusz filmu, 

ale taka dziś jest rzeczywi-
stość.  

Będzie nowe prawo 

Państwa zbroją się w narzę-
dzia mające pomóc im zapo-
biec dużo poważniejszym 
zdarzeniom.  Czy jednak cy-
berbezpieczeństwo to stan 
osiągalny?  – Jak najbardziej. 
Tyle, że w zakresie określonym 
analizą ryzyka. Warto też do-
dać, że jest to stosunkowo 
kosztowne i wymaga czasu. A, 
że stan może się zmienić, wy-
maga też stałej opieki – wyja-
śnia Jakub Syta, dyrektor de-
partamentu cyberbezpieczeń-
s t w a  w  f i r m i e  
teleinformatycznej Exatel, 
należącej do Skarbu Państwa. 

Z punktu widzenia państwa 
celem jest bezproblemowe 
funkcjonowanie wszystkich 
instytucji potrzebnych obywa-
telom w codziennym życiu. To 
tzw. „infrastruktura krytycz-
na”. Czym dokładnie ona jest?  
- To definiuje unijna dyrekty-
wa NIS, obowiązująca od 9 
maja. W Polsce jej odpowied-
nikiem jest ustawa o krajowym 
systemie cyberbezpieczeń-
stwa, która ma wejść w życie 
już niedługo. Zdefiniowanych 

zostało w niej szereg obszarów. 
Na infrastrukturę krytyczną 
mogą składać się zarówno 
spółki energetyczne, przedsię-
biorstwa telekomunikacyjne, 
instytucje finansowe,  czyli 
większe banki, ale także np. 
szereg szpitali. Istotne jest, aby 
w Polsce ludzie mogli normal-
nie funkcjonować – mówi Ja-
kub Syta. Ustawa, o której 
wspomina na początku czerw-
ca trafić ma pod obrady Sej-
mu.  

Pojęcie „infrastruktury 
krytycznej” funkcjonuje już w 
prawie.  Co się więc zmieni? -  
Do tej pory funkcjonująca 
ustawa o ochronie infrastruk-
tury krytycznej koncentrowała 

się na istotnych pomieszcze-
niach, budynkach, obszarach 
geograficznych. Wchodzące w 
życie teraz przepisy dotyczą 
będą procesów: przesyłu ropy, 
gazu, energii, czy funkcjono-
wanie alarmowego numeru 
112 – tłumaczy dyrektor. 

Wróg jest jeden 

Jakie są dziś największe za-
grożenia dla infrastruktury 
krytycznej?  - Zagrożenie jest 
jedno: internet. Wyzwanie, 
przed którym stoi świat polega 
na tym, że historycznie rzecz 
biorąc sieci automatyki prze-
mysłowej były projektowane w 
izolacji od internetu. Z punktu 

widzenia bezpieczeństwa było 
to idealne. Można było się 
koncentrować na obszarze 
bezpieczeństwa fizycznego.  
Jednak świat się rozwinął, 
technologie również, wymaga-
nia biznesowe także. Chcemy 
dużo szybciej sterować tego 
typu systemami i coraz czę-
ściej są one połączone z resztą 
świata, a izolacja – zdarza się 
- jest zrobiona w sposób nie-
poprawny – diagnozuje Jakub 
Syta. To wtedy hakerzy, prze-
stępcy, osoby działające z 
własnych pobudek i na rzecz 
innych państw, mogą wejść do 
organizacji.  Gdy grupa taka 
dostanie się do podmiotu bę-
dącego częścią infrastruktury 

krytycznej może się okazać, że 
na dużym obszarze kraju 
przestanie świecić światło. 
Tego typu ataku, według agen-
cji Reuters,  doświadczyła dwa 
lata z rzędu: w grudniu 2015 i 
2016  Ukraina.   

 - Także firmy powinny za-
cząć autentycznie chronić in-
formacje. To wymaga pienię-
dzy, ale mniejszych niż usuwa-
nie skutków – przekonuje 
Jakub Syta. 

Aby państwo i firmy mogły 
radzić sobie z incydentami 
cybernetycznymi potrzebni są 
ludzie i technologie. 

 - Technologie są i to dobre. 
W ramach Exatel Security 
Days będą pokazywali je nasi 
partnerzy i jak rozwiązują one 
różne problemy. Dużo gorzej 
bywa z ich wdrożeniem. Sam 
zakup serwera, oprogramowa-
nia, nie jest trudny, ale już 
konfiguracja tak, aby system 
był bezpieczny – już dużo 
bardziej. W tym zakresie 
mamy spore doświadczenie. 
Zdobywaliśmy je również re-
alizując projekty dla podmio-
tów tworzących infrastrukturę 
krytyczną  kraju – mówi dy-
rektor  w Exatelu.

(Cyber)bezpieczeństwo 
infrastruktury krytycznej jest możliwe
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>WYDATKI NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI BĘDĄ DYNAMICZNIE ROSŁY. 

masz pytanie, wyślij e-mail do autora@
m.domagalski@rp.pl


