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Oddajemy Państwu do rąk 25. już numer Silesii Business & Life.
Wiodącym materiałem w naszym magazynie będzie zbliżający
się wielkimi krokami Silesia Business&Life Golf Cup. To już szósta edycja tego największego eventu golfowego w Polsce, którą
poprzedzą trzy turnieje eliminacyjne w Gorzowie, Wejherowie
oraz Bytomiu.
W magazynie ponadto znajdzie się wiele ciekawych materiałów
oraz ekskluzywnych wywiadów.
Na okładce mamy zdjęcie Marcina Kindli, wokalisty, kompozytora i autora tekstów, który w wywiadzie opowie m.in. o swoich
muzycznych planach i pobycie w USA oraz o tym, dlaczego nie
ściga się z innymi artystami.
W numerze także dowiemy się, czy istnieje recepta na sukces
w branży budowlanej – jako firma z naszego regionu tym razem
zaprezentuje się Mostostal Będzin. Co zrobić w przypadku, gdy zostaliśmy zmuszeni w wyniku
uszkodzenia pojazdu do wynajęcia samochodu zastępczego? Czy możemy ubiegać się o zwrot
kosztów jego najmu? O tym w poradach prawnych.
W rubryce EKO-SILESIA tym razem mowa o tym, w jaki sposób wielkie zaniedbane przedsiębiorstwa mają szansę na to, by stać się ciekawymi przestrzeniami miejskimi. Zachęcam do
przeczytania wywiadu z Weroniką Książkiewicz, która urodziła się w Moskwie, ale swoje życie
związała z Polską. Taniec klasyczny to jej pasja. Aktorstwo nie było jej marzeniem, jednak to
w filmach i serialach można zobaczyć ją najczęściej.
Polecam także wywiad ze znanym z klubowego brzmienia DJ-em Adamusem, który niedawno
świętował swoje okrągłe urodziny i 20-lecie pracy. Opowie on m.in. o tym jak nadać dawnym
hitom nowe brzmienia i sprawić, by powróciły na parkiet w zupełnie nowym stylu. W numerze
także wywiad z „naszym człowiekiem we Francji”, czyli piłkarzem Kamilem Grosickim, filarem
naszej reprezentacji która już w czerwcu będzie walczyła na Arenach Euro, które również przybliżamy naszym Czytelnikom.
Jak w każdym numerze, wiele miejsca poświęcamy golfowi. Tym razem będzie można przeczytać
o turnieju eliminacyjnym i związanym z nim tygodniowym wyjazdem na Gran Canaria. Będzie
też mowa o atrakcjach towarzyszących turniejom eliminacyjnym w golfie. Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, które staramy się na bierząco
aktualizować oraz zmieniły oblicze, jak również do ściągnięcia darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tablety oraz smartfony.
Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic
Project Manager
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Marcin KINDLA
SYLWETKA

Nie ścigam się z innym artystami
14 marca premierę miał singiel „To nie mój czas”, który zapowiadał nową płytę. Dzień, w którym słyszy się
w radiu swój nowy utwór jest chyba pełen emocji, nawet jeśli nie jest się debiutantem?
– To był dla mnie wyjątkowy

o rzeczach bardzo ważnych dla

daje mi się – znacząco inne. Nie

dzień, bo dzieliłem się z innymi

mnie, ma mocny wydźwięk emo-

chcę

tym, co powstało w zaciszu. Z jednej

cjonalny. Zależało mi na tekście,

go słowa „dojrzalsza”, ale ta płyta

strony zawsze w takich sytuacjach

w którym ludzie będą mogli od-

jest właśnie dojrzalsza, jest więcej

towarzyszy mi ekscytacja, ale są

naleźć coś dla siebie. To piosenka

organicznego brzmienia, jest bar-

też obawy, jak to zostanie odebra-

o przemijaniu, mówi też o tym, że

dziej akustyczna i mocno stawiam

ne. Natomiast najważniejsze jest to,

żałujemy wypowiedzianych słów,

na emocje, nie ścigam się z innymi

żeby w momencie prezentowania

albo żałujemy, że czegoś nie po-

artystami. Nagrałem taką płytę, ja-

piosenki, mieć poczucie tego, że

wiedzieliśmy. Mam nadzieję, że

kiej sam chciałbym słuchać. Mam

z własnej strony zrobiło się wszyst-

ludzie znajdą w tym utworze odro-

nadzieję, że te emocje będą wła-

ko najlepiej, jak się potrafiło. Pre-

binę siebie.

śnie tak odebrane, jak ja chciałem

miera radiowa piosenki „To nie mój
czas” była w I Programie Polskiego

czasu, jakie to były lata?

wyeksploatowane-

je przekazać. Na płycie koncertowej można usłyszeć Piotra Kupichę

Radia, które miało wyłączność do

– 20 lat to oficjalne ramy, ale jako

i Grzegorza Poloczka. Natomiast na

premiery na antenie. Tego samego

muzyk grałem już dużo wcześniej,

albumie z premierowymi utworami

dnia na kanale VEVO odbyła się też

bo zacząłem mając 12-13 lat. Za-

jest duet z Marią Niklińską. Jest też

internetowa premiera klipu promu-

grałem wtedy pierwszy koncert

specjalny gość na tej płycie, specjal-

jącego utwór. Natomiast premiera

ze starszymi od siebie muzykami.

ny i wyjątkowy dla mnie. Na płycie

telewizyjna miała miejsce 25 marca

Natomiast obszar mojego działania

koncertowej zaśpiewał bowiem mój

w programie Dzień Dobry TVN.

muzycznego jest bardzo szeroki,

syn Nikoś. Myślę, że przebił tatę

bo piszę piosenki dla innych arty-

(śmiech). – Rośnie mały muzyk

– „To nie mój czas” – jaka to

stów, produkuję im płyty, współ-

w domu? – Przejawia ogromne ta-

– Piosenka ta jest utworem za-

pracuję z wieloma artystami pol-

lenty muzyczne, bo śpiewa całkiem

powiadającym mój drugi solowy

skimi, a ostatnimi czasy również

fajnie jak na kilkuletnie dziecko. In-

album, który jest dla mnie wyjątko-

zagranicznymi. Są takie perełki

teresuje się bardzo muzyką i jego ido-

wy, bo ukazał się na dwudziestole-

jak chociażby piosenka do serialu

lem ostatnio jest Adam Lambert, a to

cie mojej pracy twórczej. To album

„Rodzinka.pl”, która cały czas jest

raczej mało przedszkolny repertuar

podwójny. Na jednej płycie znajdu-

obecna w telewizji i ludzie mnie

(śmiech). Ma bardzo dobry słuch,

ją się, oprócz piosenki „To nie mój

dzięki temu kojarzą, ale codziennie

ale nie chcę mu niczego narzucać.

czas”, utwory premierowe. Na dru-

powstają jakieś nowe rzeczy. Jedne

Sam zdecyduje, co będzie chciał

giej płycie jest koncert akustyczny,

są bardziej wyeksponowane, inne

robić w życiu. Niech wybierze

który odbył się w zeszłym roku, 29

mniej. Cieszę się, że praca daje mi

coś, czym będzie żył, bo sam

listopada, w Polskim Radiu Katowi-

mnóstwo satysfakcji.

najlepiej wiem, że jeśli się

piosenka?

– Jaka jest ta druga płyta?

bardzo mocno wierzy, ma

graliśmy moje utwory w bardzo faj-

– Elementem łączącym z pierw-

się marzenia i pasję, a ta z

nych, akustycznych wersjach. Nie

szym albumem jest to, że jestem

kolei zmienia się w pew-

zabrakło gości, pojawili się Piotr

kompozytorem wszystkich piose-

nym momencie w pracę,

Kupicha i Grzegorz Poloczek. Bar-

nek na płycie i na pewno melodie

to nic więcej człowie-

dzo miło wspominam ten koncert.

są rozpoznawalne, taką mam na-

kowi do szczęścia nie

Piosenka „To nie mój czas” mówi

dzieję. Brzmienie płyty jest – wy-

potrzeba.

ce. Koncert został zarejestrowany,

12

– 20 lat pracy twórczej to kawał

używać
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– Nowa płyta wiąże się też z planami koncertowymi. Gdzie promuje Pan swoją płytę?
– W pierwszy weekend kwietnia
byłem w Stanach Zjednoczonych,
gdzie wystąpiłem przed tamtejszą
Polonią. Wyjazd do Stanów miał
również inny wymiar, zajmowałem
się drugą stroną mojej pracy, czyli
pisaniem
z

piosenek.

amerykańskimi

Pracowałem
kompozytora-

mi, wspólnie pisaliśmy piosenki.
29 kwietnia odbyła się premiera
płyty, tego samego dnia w Katowicach w katowickim Empiku dałem
kameralny koncert akustyczny. Na
pewno w tym roku pojawię się podczas Silesia Golf Cup, 25 czerwca.
Tego samego dnia w planie jest też
koncert w Świętochłowicach. Tych
koncertów będzie sporo. Najwięcej

SILESIA BUSINESS & LIFE
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będzie działo się jesienią, bo planujemy występy w centrach kultury
i teatrach. Wszystkie bieżące informacje dostępne są na mojej stronie
internetowej i fan page’u.
– Czy oprócz Stanów Zjednoczonych wybiera się Pan jeszcze
do jakiegoś kraju z promocją
swojej płyty?
– Zdarzało mi się grać w Niemczech, ale teraz takich planów nie
mam, choć nie wykluczam, że może
lada moment się pojawią. Temat jest
otwarty. Ostatnio lubię koncerty bardziej kameralne i stąd też pomysł na
to, żeby jesienią zorganizować koncerty w kilku teatrach. Marzy mi się
występ w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Czy się uda, czas pokaże.
– To fajnie, że muzyk, który jest
związany ze Śląskiem, marzy też
o koncercie na Śląsku, a nie np.
o warszawskich znanych miejscach...
– Nie ukrywam tego i wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że
Śląsk jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. Pomimo zaproszeń
i namawiania mnie przez współpracowników z Warszawy , żebym
przeprowadził się do stolicy, nie
zrobię tego. Mieszkam w Katowi-

14
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cach, pochodzę ze Świętochłowic.

dla Polonii. 3 kwietnia byliśmy już

wspólnie pracować we wrześniu lub

Jestem ze Śląskiem bardzo moc-

myślami w Los Angeles. Tam był

październiku. Ostatniego dnia pracy

no związany. Chciałbym zawsze

nasz kolejny przystanek związany

w studio komponowałem z człowie-

wspierać Śląsk na tyle, na ile mogę.

z moją kompozytorską pracą. Przez

kiem, którym straszono mnie wcze-

Zawsze podkreślam swoje korzenie

kolejne trzy dni miałem zaplano-

śniej w żartach, a konkretnie stra-

i staram się, żeby Śląsk pojawiał się

wane sesje w siedzibie Universal

szył mnie nim David Brook. Mówił,

w mojej działalności i twórczości,

Music Publishing w Santa Moni-

że to jest teraz bardzo wzięty facet

chociażby w wywiadach.

ca, razem z innymi song writerami.

w USA. Czekałem więc na niego

– Pobyt w Stanach był związany

Pierwszego dnia nad nowymi pio-

w studio. Trochę się spóźniał, ale

również z tworzeniem piosenek

senkami, głównie na amerykański

nagle zobaczyłem przesympatycz-

dla innych artystów, od czego za-

rynek, pracowałem z prawdziwymi

nego gościa z wielkim zeszytem

czął się ta przygoda?

legendami. Jud Friedmann i Allan

do pisania tekstów. Ten człowiek

– Moja wizyta w Stanach miała

Dennis Rich to twórcy chociażby

to Sam Martin, ma na swoim kon-

dwa cele. Jeden to koncerty, a drugi

piosenki nominowanej do Osca-

cie m.in. piosenkę dla Maroon 5

to tworzenie piosenek dla artystów,

ra z filmu „Bodyguard”, „Run To

„Daylight”. Zagrałem mu pierwsze

głównie na rynek amerykański. Od

You” w wykonaniu Whitney Ho-

dźwięki melodii i usłyszałem „awe-

jakiegoś czasu zacząłem próbować

uston. Nogi mi przez moment za-

some” i poszło nam bardzo szybko.

swoich sił w Stanach Zjednoczo-

drżały ze stresu, ale szybko znaleź-

Na 100 procent będziemy jeszcze

nych jako kompozytor. We wrześniu

liśmy wspólny język i napisaliśmy

wspólnie pracować w przyszłości.

2015 roku spotkałem się z szefo-

dwie świetne piosenki. Na pewno

stwem Universal Music Publishing,

będziemy jeszcze wspólnie praco-

z którym jestem związany już wiele

wać! Następnego dnia pracowałem

– Każdego popołudnia razem

lat kontraktem i tak zacząłem reali-

wyjątkowo w innym studio w miej-

z moimi najbliższymi spacerowali-

zować swój amerykański sen. To

scowości Sherman Oaks. Spotkałem

śmy po Santa Monica, która oferu-

już trzecia wizyta w USA w ciągu

się tam z Davidem Brooksem, czło-

je niezliczoną ilość atrakcji, w tym

ostatniego roku. 1 kwietnia razem

wiekiem, który ma na swoim koncie

także kulinarnych. Każdy kto od-

z żoną i synkiem poleciałem do

piosenkę dla Eminema „Legacy” ,

wiedzi to miejsce musi koniecz-

Chicago, gdzie zagrałem koncerty

tworzył również dla Jasona Deru-

nie udać się na słynne molo Santa

lo. Towarzyszył mu młody, zdolny

Monica Pier, gdzie oprócz parku

producent Jason Wu. To był bardzo

rozrywki i wiecznej fiesty, znajdu-

twórczy dzień, bo stworzyliśmy pra-

je się świetna restauracja Bubba

wie gotowy utwór wraz z produkcją

Gump Shrimp. Jeśli pamiętacie film

i wersją pokazową. Będziemy też

„Forrest Gump”, to ta restauracja

– A czy oprócz pracy znalazł Pan
też czas na zwiedzanie okolicy?

nawiązuje do filmu. Krewetki są naprawdę godne polecenia (śmiech).
Każdego dnia po sesjach cieszyliśmy się Kalifornią, bo panuje tam
wyjątkowa i inspirująca atmosfera.
Wystarczy usiąść z kawą na ławce
przy plaży i w głowie kotłuje się milion pomysłów. Jest też wiele miejsc
do spędzania czasu z dzieciakami.
Chce się tam wracać. Tam dzieje
się też wszystko, co najważniejsze
i związane z muzyką. Właściwie
każda osoba, z którą pracowałem,
przyjechała tam z jakiegoś dalekiego miejsca w USA lub na świecie.
W samej firmie Universal pracuje
Polka Iwona, która była nam zawsze
pomocna. Ciężko było rozstawać się
z Los Angeles, ale mieliśmy przed

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Marcin Kindla urodził się
na Śląsku, tu mieszka
i tworzy. Jest wokalistą,
kompozytorem, autorem
tekstów, producentem.
W
kwietniu
ukazał
się jego drugi solowy
album „2.0”. Wcześniej
występował z bratem,
z którym stworzył zespół
„Kindla”. Od 2011 roku
Marcin Kindla skupia
się na karierze solowej.
Jako kompozytor, autor
tekstów
i
producent
ma na swoim koncie
współpracę z wieloma
muzykami polskiej sceny
muzycznej, a obecnie
rozpoczyna też działania
na rynku zagranicznym.

16
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sobą perspektywę dwóch tygodni

z uwagi na coraz większy ruch na

powiedzieć, że szanuję piekarzy, bo

w miejscu, które pokochaliśmy już

ulicach Sarasoty apeluję: jednak nie

to bardzo ciężka praca. Od zawsze

rok temu – Sarasota na Florydzie.

jedźcie tam!!! (śmiech).

wiedziałem, że chcę być muzykiem.

To miejsce odwiedziliśmy po raz
pierwszy w marcu 2015 r. i jesteśmy
zauroczeni do dziś. Tutaj udało się
pierwszy raz współpracować z ludź-

– Kiedy kolejna wizyta w USA?
– Jesienią.
– Jak to jest komponować utwór
dla innego artysty?

Nie pamiętam momentu zawahania,
nie chciałem robić niczego innego,
choć pewnie było ich bardzo wiele,
ale ich nie pamiętam.

mi mającymi na koncie wielkie suk-

– Dla innych artystów piszę tak

– Jeśli ktoś śledzi Pana fanpa-

cesy, jak choćby początki zespołów

jak dla siebie i czuję się z tymi pio-

ge na Facebooku to wie, że bywał

Backstreet

czy

senkami związany. Nie rozdzielam

Pan ostatnio w Londynie.

JoJo. Tim Coons mieszkający w Or-

tego, że ta piosenka jest dla mnie,

– Tak, Londyn odegrał bardzo

lando przyczynił się do wielkiego

a inna dla kogoś. Zawsze stawiam

ważną rolę w moim życiu. Wspól-

sukcesu tych zespołów. Poznała nas

na szczerość i emocje. Ostatnio

nie z Neilem Taylorem, muzykiem

przyjaciółka. Tutaj też napisałem

współpracuję z Wojtkiem Byrskim,

Robbiego

kilka piosenek na mój nowy album,

który pisze dla Braci, Ani Wyszko-

łem swój singiel. To był dla mnie

z „To nie mój czas” włącznie. To

ni, De Mono czy IRY. On bardzo

ogromny zaszczyt. To fantastycz-

miejsce, gdzie jest spokojnie, pięk-

fajnie przekazuje w tekstach moje

ny gitarzysta. Przyznam, że kiedy

nie i inspirująco, ale też czujesz od

emocje. Myślę, że najważniejsze

zobaczyłem jego występ podczas

razu, że mógłbyś tu zostać na za-

jest to, żeby traktować innych arty-

jednego z koncertów, gdzie grał so-

wsze. Miejsce poznaliśmy dzięki

stów tak samo jak siebie.

lówkę, to zacząłem się zastanawiać,

Boys,

N’SYNC

Williamsa,

nagrywa-

naszej przyjaciółce Grecie, która

– Trzeba przyznać, że ma Pan

czy trochę nie przesadziłem z za-

wraz z rodziną przeprowadziła się

szczęście do występów na festiwa-

proszeniem muzyka takiego kalibru

tu z Nowego Jorku kilka lat temu.

lach. Czy w tym roku też ma Pan

do wspólnej pracy. Ale na szczę-

Podobnie jest w przypadku wielu

jakieś w planie?

ście Neil ma otwartą głowę, kocha

Amerykanów, którzy przyjeżdżają

– Bardzo lubię festiwale, tym bar-

muzykę. Bardzo się cieszę, że taki

tu na wakacje, a następnie decydują

dziej, że do tej pory każdy kończył

gość pojawia się na mojej płycie.

się osiedlić. Dlaczego? Usytuowana

się dla mnie miejscem na podium.

A z Londynem wiąże się też nowa

między Orlando i Miami Sarasota

Zatem może warto kontynuować

przygoda, bo zacząłem współpracę

to miejsce wyjątkowe. Szczęśliwie

dobrą passę (śmiech). W tej chwili

z różnymi muzykami, pewnie nie

omijana przez huragany, z najpięk-

mam plan, żeby zgłosić piosenkę

raz jeszcze to miasto będę odwie-

niejszą plażą w USA (Siesta Beach)

„To nie mój czas” do konkursu te-

dzał. A przecież drugim językiem

miejscowość, gwarantuje turystom

gorocznych premier w Opolu.

w Londynie jest polski, więc czuję

wszystko, czego mogliby poszuki-

– Czy w ciągu tych 20 lat był ja-

wać. Fantastyczna pogoda, niesa-

kiś moment, który przeważył za

mowicie bujna przyroda, dostęp do

tym, że został Pan muzykiem?

się jak w domu (śmiech).
– Studio, w którym Pan nagrywał, to znane miejsce.

wszelkiego rodzaju sportów wod-

– Po prostu nie wyobrażałem so-

– Tak, jeśli jest się w miejscu,

nych…długo można by wyliczać

bie życia bez muzyki. Nie potrafię

gdzie nagrywali ci wszyscy, których

powody, dla których tak bardzo

nawet przypomnieć sobie takiego

muzyki słucha się na co dzień, czyli

lubimy tu wracać. Klimat Sarasoty

momentu, że chciałem robić cokol-

Adele, Ed Sheeran, czy One Direc-

docenia coraz więcej osób. Stojąc

wiek innego. Kiedyś, pod koniec

tion, których złota płyta za 50 mln

w korkach, dojeżdżając do plaży,

szkoły podstawowej, wymyśliłem

sprzedanych płyt wisi na ścianie,

sami mogliśmy się przekonać o tym,

sobie – nie wiem, co mnie wtedy

to nabiera się szacunku do wszyst-

jak bardzo wzrosła liczba mieszkań-

napadło – że nie pójdę do żadnego

kiego, co tam się dzieje. Dziękuję,

ców w ciągu ostatniego roku. Pa-

liceum, ani technikum, tylko pójdę

że mnie, prostemu chłopakowi ze

trząc w przyszłość mamy nadzieję,

do szkoły zawodowej i zostanę pie-

Świętochłowic, jest dane pracować

że będziemy tu często wracać, tak

karzem. Uważałem, że piekarz pra-

w takim miejscu. W Londynie po-

jak w ciągu ostatniego roku.

cuje w nocy, więc mogę w nocy pra-

wstawały niektóre utwory na moją

– Zbliża się sezon urlopowy,

cować, a w ciągu dnia mogę sobie

płytę.

a Pan zachwala to miejsce bardzo

grać. Moja kariera piekarza niestety

– Dziękuję za rozmowę i życzę,

skutecznie (śmiech).

trwała tylko kilka miesięcy i głów-

żeby płyta została ciepło przyjęta

– Zapewniam, że nikt mi nie za-

nie polegała na drapaniu podłogi

przez słuchaczy.

płacił za reklamę (śmiech). Ale

z ciasta. Natomiast do dzisiaj mogę
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– Dziękuję.
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
BUSINESS

Nowe połączenia z Pyrzowic
96 tras regularnych i czarterowych do 24 państw na czterech kontynentach w Europie,
Azji, Afryce i Ameryce Północnej to siatka połączeń Katowice Airport w rozkładzie wiosna/
lato 2016, który zaczął obowiązywać od niedzieli 27 marca br.
Rok 2015 był rekordowy dla Katowice

państw. W siatce połączeń znajdą się trzy

Airport. W ruchu całkowitym port obsłu-

nowości. Wizz Air, największy przewoź-

Najwięcej tras, bo aż osiem, w letnim

żył 3,07 mln podróżnych, po raz pierwszy

nik bazowy w Katowice Airport, urucho-

rozkładzie lotów regularnych z Pyrzo-

w historii przekraczając granicę 3 mln pa-

mi połączenie do Liverpoolu (pierwszy

wic, oferowanych będzie do Wielkiej

sażerów w skali roku. Lotnisko potwier-

rejs 29 marca br., loty we wtorki, czwart-

Brytanii (Belfast, Birmingham, Bristol,

dziło swoją dominującą pozycję w seg-

ki i soboty) oraz do Alghero na Sardynii

Doncaster-Sheffield, Glasgow, Liverpo-

mencie obsługi połączeń wakacyjnych

(rejsy w każdą sobotę od 18 czerwca do

olu i na dwa londyńskie lotniska Stansted

wśród polskich portów regionalnych, ob-

17 września br.). Z kolei Ryanair, naj-

sługując 1,06 mln osób. Wszystko wska-

większy przewoźnik lotniczy w Europie,

zuje na to, że w 2016 roku zeszłoroczne

od 2 maja do 24 października br., w każdy

wyniki zostaną pobite, a to dzięki ciągłe-

poniedziałek, będzie latał z pyrzowickie-

mu rozwojowi siatki połączeń.
W ruchu rozkładowym z Katowice Airport w sezonie lato 2016 będzie można polecieć na 36 trasach do 16

20
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go lotniska na grecką wyspę Korfu.

oraz Luton), pięć do Niemiec (Dortmund,

ela (Tel-Awiw), Ukrainy (Kijów), Gruzji

Dusseldorf, Frankfurt, Frankfurt-Hahn,

(Kutaisi) i Francji (Paryż-Beauvais) oraz

Kolonia-Bonn), również pięć do Włoch

jedno połączenie krajowe do Warszawy.

(Alghero, Bolonia, Mediolan-Bergamo,

W ruchu czarterowym pyrzowickie

Rzym-Ciampino, Neapol), trzy do Nor-

lotnisko zaoferuje 60 połączeń do 17

wegii (Bergen, Oslo-Torp, Stavanger),

państw, na czterech kontynentach w Eu-

dwie do Holandii (Eindhoven i Maastricht

ropie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej.

-Aachen), po dwie do Szwecji (Malme,

W siatce połączeń znajdą się cztery nowo-

Sztokholm-Skavsta) i Grecji (Chania

ści: hiszpańska Almeria i wyspa Minorka,

i Korfu), a po jednym kierunku do Hisz-

grecka wyspa Evia oraz Punta Cana na

panii (Barcelona), Irlandii (Dublin), na
Cypr (Larnaka), Bułgarii (Burgas), Izra-
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Dominikanie. Ta ostatnia będzie pierw-

pania z dwunastoma trasami. Są to: Co-

kańskiego Agadiru, Batumi w Gruzji, Ras

szym, dalekodystansowym kierunkiem

sta Blanca, Costa Brava, Costa Dorada,

al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach

czarterowym obsługiwanym z polskie-

Fuertaventura, Gran Canaria, Ibiza, La

Arabskich oraz Punta Cana na Domini-

go portu regionalnego. Inauguracyjny,

Gomera, Lanzarote, Majorka, Malaga,

kanie.

bezpośredni rejs szerokokadłubowego,

Minorka i Teneryfa. Po cztery kierunki

Znaczna część połączeń czarterowych

285-miejscowego Boeinga 767-300 ho-

dostępne będą do Turcji Antalya, Bo-

obsługiwana będzie przez linie lotnicze

lenderskiej linii lotniczej TUIFly z Kato-

drum, Dalaman i Izmir oraz Włoch Kala-

posiadające bazy w Katowice Airport.

wice Airport na Karaiby zaplanowano na

bria, Katania, Lamezia Terme i Olbia. Na

Mowa tutaj o polskiej linii Enter Air, któ-

7 lipca br.

Cypr będzie można polecieć z Pyrzowic

ra w sezonie bazować będzie sześć Boein-

Najbogatsza oferta wylotów wakacyj-

do miejscowości Pafos, Larnaca i Ercan,

gów 737, polskim oddziale litewskiej linii

nych z Katowice Airport dotyczy Gre-

podobnie na trzech kierunkach do Egiptu

lotniczej Small Planet Airlines z dwoma

cji, dokąd będzie można się wybrać na

tj. do Hurghady, Marsa Alam i Sharm El

sztukami Airbusów A320 oraz czeskim

wypoczynek do dziewiętnastu miejsc

Sheikh. Dwie trasy dostępne będą do Al-

Travel Service z dwoma Boeingami 737.

takich jak: Attyka, Chalkidiki Chania,

banii – Saranda i Tirana, Bułgarii – Bur-

Ponadto oprócz TUIFly, które obsługiwać

Evia, Heaklion, Itaka, Kefalonia, Korfu,

gas i Warna, Portugalii – Faro i Madera

będzie rejsy na Dominikanę, w Pyrzowi-

Kos, Lefkada, Limnos, Peloponez, Pelo-

oraz Tunezji – Djerba i Enfidha. W letnim

cach pojawi się nowa grecka linia czarte-

ponez Południowy, Riwera Olimpijska,

sezonie 2016 z Katowice Airport będzie

rowa. Ellinair od czerwca do października

Rodos, Samos, Skiathos, Thassos, Za-

można polecieć na wakacje także do Tel

2016 r. uruchomi rejsy w formule czarter-

kynthos. Drugie miejsce pod względem

Awiwu w Izraelu, Podgoricy w Czarno-

mix z Pyrzowic do Salonik (we wtorki)

oferowanych kierunków zajmuje Hisz-

górze, Dubrownika w Chorwacji, maro-

i Heraklionu (w czwartki).
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Komentując tegoroczną letnią siatkę po-

lotniczych. Ponadto nowa droga startowa

ży rekordowe 3,3 mln pasażerów w ruchu

łączeń z Katowice Airport, Artur Tomasik,

o długości 3 200 metrów umożliwia reali-

całkowitym, w tym około 1,2 mln w ruchu

Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzy-

zację z Pyrzowic bezpośrednich rejsów

czarterowym, co także będzie najlepszym

stwa Lotniczego S.A. powiedział: – Od

w najdalsze zakątki świata. Dowodem na

wynikiem w historii lotniska. W maju

2008 roku konsekwentnie realizujemy plan

to, że jej parametry znakomicie umożli-

2016 roku w Katowice Airport do użyt-

rozbudowy infrastruktury Katowice Air-

wiają nam dalszy rozwój, jest zapowiedź

ku oddany zostanie nowy terminal car-

port, jednocześnie ściśle współpracujemy

uruchomienia bezpośrednich rejsów na

go wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

z naszymi partnerami liniami lotniczymi,

Dominikanę. W zeszłym roku do użytku

Zakończony zostanie także generalny

touroperatorami i biurami podróży. Efek-

oddaliśmy terminal C, w maju zakończy-

remont terminalu pasażerskiego A. Po-

tem tej współpracy jest rozwijająca się

my generalny remont terminalu A, dzięki

nadto trwać będzie inwestycja związana

z każdym sezonem siatka połączeń, wzrost

czemu jeszcze bardziej poprawi się kom-

z przekształceniem starej drogi startowej

liczby obsługiwanych pasażerów oraz

fort oczekiwania na lot. Już teraz jesteśmy

w drogę kołowania oraz dostosowanie

operacji lotniczych. Aktualnie oferujemy

największym polskim regionalnym portem

pola manewrowego lotniska do II kate-

znakomicie rozwinięte zaplecze z perspek-

czarterowym, konsekwentnie dążymy do

gorii operacji lotniczych. Polska Agencja

tywy funkcjonowania baz linii lotniczych

tego żeby stać się krajowym liderem w tym

Żeglugi Powietrznej rozpocznie budowę

m.in. dużą ilością stanowisk postojowych,

segmencie i jednym z największych lotnisk

nowej wieży kontroli ruchu lotniczego,

znakomitą i nowoczesną infrastrukturę

obsługujących ruch wakacyjny w regionie

a spółka Chopin Airport Development na

do obsługi technicznej statków powietrz-

Europy Środkowej.

podstawie umowy franczyzowej z Mar-

nych, także tej ciężkiej, wraz z doświad-

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

czoną kadrą inżynierów i mechaników

S.A. prognozuje, że w 2016 roku obsłu-
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riott International rozpocznie budowę hotelu pod marką Moxy.
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Sakana – Katowice,
ul. Mielęckiego 6,
tel. 32 204-27-70
Sakana – Poznań,
ul. Górna Wilda 61
tel. 61 853-1639
facebook.com/sakanasushibar

24

SILESIA BUSINESS & LIFE

6,(0,$12:,&(å/Ä6.,(
EXVLQHVVPHHWLQJSODFH

PLHMVFHVSRWNDÚEL]QHVRZ\FK

6&.:LOOD)LW]QHUDXOJR6W\F]QLD6LHPLDQRZLFHåOÅVNLH
WHO  WHONRP

SILESIA BUSINESS & LIFE

25

ZM Bumar – Łabędy
FIRMY REGIONU

Modernizacja Leoparda i prace nad nowym czołgiem
128 czołgów Leopard 2A4, które polskie wojsko otrzymało z Niemiec w latach 2002-2003 ma
zostać zmodernizowanych do standardu Leopard 2PL. Umowa opiewająca na kwotę ok. 130 mln
euro będzie realizowana pomiędzy Zakładami Mechanicznymi Bumar – Łabędy S.A., wchodzącymi
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A., i firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH, należącą do
grupy Rheinmetall Defence. Dla firmy z Gliwic to ogromna szansa.
Leo – wciąż w czołówce

załogi w nich marzły. W przypadku

Leopard 2A4 wciąż znajduje się

tak zwanych Leo jest inaczej – wnę-

uznawana za jeden z najważniejszych

trze czołgu jest bowiem ogrzewane.

programów modernizacji Wojsk Lą-

w czołówce czołgów używanych na
świecie. Powód? To przede wszystkim

26

Modernizacja

Leopardów

jest

dowych zapisanych w Planie Mo-

jego zwrotność, która jest kluczowa

Wielka modernizacja

dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

na polu walki. To dzięki niej pojazd

W latach 2016-2020 128 polskich

w latach 2013-2022. Oprócz samych

szybko atakuje a jednocześnie sam

czołgów Leopard 2A4 ma zostać zmo-

pancerniaków

jest trudnym celem. Jak podkreślają

dernizowanych do standardu Leopard

zmodernizowanie bazy szkoleniowej

specjaliści – kolejnym plusem czołgu

2PL. Decyzja o modernizacji kolejnych

(symulatorów i trenażerów Ośrod-

Leopard 2A4 jest jego modułowość.

14 czołgów tego typu – kupionych dwa

ka Szkolenia Leopard w Świętoszo-

To dzięki niej właśnie czołg szybko

lata temu – ma zapaść w 2021 roku.

wie), w taki sposób, by odpowiadała

się naprawia. Przykład? Ćwiczenia

Ujęta ma ona zostać w aneksie do

ona standardowi czołgu w wersji PL.

pokazały, że sam silnik czołgu wymie-

umowy. Projektem zajmą się Zakłady

W kraju utworzona ma zostać również

niony może zostać raptem w 30 minut.

Mechaniczne Bumar – Łabędy S. A.,

baza obsługowo-remontowa czołgów.

Dla porównania można przytoczyć to,

wchodzące w skład Polskiej Grupy

Jej zadaniem będzie wsparcie eksplo-

że w innym czołgu używanym w pol-

Zbrojeniowej S. A., i firma Rheinme-

atacji czołgów w całym cyklu życio-

skiej armii – PT-91 – ta operacja trwa

tall Landsysteme GmbH, należąca do

wym. Na ten cel w umowie również

około dwóch dni. Stabilizacja armaty

grupy Rheinmetall Defence. – Dla nas

przewidziano środki.

w czołgu Leopard jest skonstruowana

to ogromna szansa. Dzięki tej umowie

W trakcie procesu modernizacji

w tak zwany punkt. W praktyce ozna-

otrzymamy wiedzę niezbędną do tego,

czołgów Leopard 2A4 do standardu

cza to, że bez względu na to, czy czołg

by modernizować kolejne czołgi z ro-

Leopard 2PL planowane jest zajęcie

porusza się po płaskiej drodze, czy też

dziny Leopard – podkreśla Zbigniew

się kilkoma czynnikami. W planach

po wyboistych bezdrożach, jego lufa

Siuśta, Członek Zarządu Zakładów

jest zwiększenie odporności balistycz-

cały czas nakierowana jest na cel.

Mechanicznych Bumar – Łabędy S. A.

nej wieży i wymiana układu stabiliza-

To pozwala na oddanie precyzyjne-

W ramach podpisanej w lutym umowy

cji armaty i napędów wieży z hydrau-

go strzału nawet z dystansu dwóch

firma Rheinmetall Landsysteme opra-

licznych na wyłącznie elektryczne.

kilometrów. Z ciekawostek można

cuje projekt modernizacji. Będzie także

– Zamierzamy także zamontować

przytoczyć jeszcze to, że Leopardy

uczestniczyła w przygotowaniu doku-

nowy termowizor w celowniku dzia-

zużywają więcej paliwa niż inne tego

mentacji technicznej, wykona prototyp

łonowego oraz dalmierz laserowy,

typu wozy. Jak pokazały wyliczenia

zmodernizowanego czołgu i wozy partii

a także nowy przyrząd obserwacyj-

– w warunkach bojowych i trudnym

próbnej. Zadaniem tej firmy będzie tak-

no-celowniczy z kanałami dziennym

terenie spalanie wynosi około 790

że udzielenie Zakładom Mechanicznym

i nocnym oraz własnym termowizorem

litrów paliwa na 100 kilometrów.

Bumar – Łabędy wsparcia technicznego

dla dowódcy. Dotychczasowy system

W Leopardach konstruktorzy zadbali

w uruchomieniu produkcji wozów se-

kierowania ogniem w Leopardzie 2A4

także o komfort załogi. Powszechnym

ryjnych oraz dostarczenie niezbędnych

nie jest najnowocześniejszy – tłuma-

problemem pancerniaków było to, że

narzędzi i przekazanie know-how.

czy Zbigniew Siuśta, Członek Zarzą-
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umowa

przewiduje

du Zakładów Mechanicznych Bumar

nych

obserwacyjnych

– Konsolidacja sprawiła, że Śląsk

– Łabędy S. A. Modernizacja obejmo-

kierowcy, w tym kamery do obser-

ma szansę stać się centrum polskich

wać ma także zwiększenie możliwo-

wacji przestrzeni z tyłu czołgu. Rolą

pojazdów pancernych – mówi Zbi-

ści ogniowych czołgu. To ma zostać

Zakładów Mechanicznych Tarnów

gniew Siuśta. – Same Zakłady Mecha-

osiągnięte poprzez umożliwienie wy-

S.A. będzie dostawa elektrycznych

niczne Bumar – Łabędy od wielu lat

korzystania nowych typów i rodzajów

napędów obrotu wieży i układów sta-

są producentem czołgów czy wozów

amunicji. W tym celu przewidywana

bilizacji uzbrojenia. Natomiast Roso-

zabezpieczenia technicznego. Posia-

jest, w pewnym zakresie, moderniza-

mak S.A. będzie odpowiedzialny za

damy potrzebny park maszynowy,

cji armaty. Plany obejmują również

produkcję elementów pancerza dodat-

doświadczenie, a przede wszystkim

ogólną poprawę bezpieczeństwa za-

kowego. Ważną rolę będzie miał rów-

wykwalifikowaną kadrę. Dlatego wie-

łogi.

przyrządów

nież Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

rzymy, że w trakcie najbliższych lat

W modernizacji czołgów Leopard

OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic, który

Śląsk może stać się ważnym ośrodkiem

udział ma wziąć wielu polskich

zajmie się modernizacją symulatorów

modernizacyjnym dla polskiej armii –

przedsiębiorców. Poza ZM Bumar

i trenażerów.

dodaje.
Zakłady Mechaniczne Bumar – Ła-

– Łabędy wykonawcami mają być
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
S.A. z Poznania, które wezmą udział

Zakłady Mechaniczne Bumar –
Łabędy stawiają na rozwój

będy zarabiają przede wszystkim na remontach używanych czołgów oraz na

w przeglądach i remontach czołgów

Przełomowym dla Zakładów Me-

produkcji licencyjnych wież bojowych

oraz naprawie zespołów napędowych.

chanicznych Bumar – Łabędy S.A.

do transporterów Rosomak. Wkrótce

PCO S.A. ma się zająć dostawą kamer

był rok 2015. Wówczas bowiem za-

gliwickie zakłady zbrojeniowe mogą

termowizyjnych do celownika działo-

kład połączony został z OBRUM Sp.

zyskać kolejne ważne kontrakty.

nowego i przyrządu obserwacyjnego

z o.o. w Gliwicach i Rosomakiem Sie-

dowódcy, a także optoelektronicz-

mianowice Śląskie.
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– Wraz z Wojskowymi Zakładami
Mechanicznymi w Poznaniu, w ra-
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mach Polskiej Grupy Zbrojeniowej,

20 mln zł – dodaje Adam Janik, prezes

Nie ulega wątpliwości, że potencjał

przygotowujemy ofertę sprzedaży 60

Zakładów Mechanicznych Bumar –

polskiego przemysłu zbrojeniowego,

czołgów dla Jordanii. Ponadto pro-

Łabędy.

w tym zakładów ze Śląska, jest bar-

wadzimy rozmowy dotyczące dostaw

Oprócz konkretnych planów doty-

dzo duży i można budować na nim

wozów WZT-3 dla Indii. Z myślą o eks-

czących sprzedaży w gliwickich za-

przyszłość sił zbrojnych. Śląska zbro-

porcie rozwijane jest również podwo-

kładach chcą iść za ciosem i stworzyć

jeniówka musi jednak wykorzystać

zie, z którego zrezygnowano w ramach

nowy czołg.

szanse, jakie w trakcie ostatnich mie-

programu Krab. Obecnie, po modyfi-

– Prowadzimy również prace kon-

kacji, stanowi ono bazę dla słowackiej

cepcyjne nad nowym czołgiem czwar-

wieży samobieżnego systemu Diana –

tej generacji. Założenia jakie sobie

wylicza Zbigniew Siuśta.

postawiliśmy w OBRUM-ie są takie,

– Nasza propozycja w związku z re-

że musi to być pojazd o konstrukcji

zygnacją z Wozu Wsparcia Bezpośred-

modułowej czwartej generacji, bę-

niego, to kontynuacja projektu, który

dącą odpowiedzią na najbardziej za-

pozwoli na opracowanie i wdrożenie

awansowane konstrukcje czołgów, jak

innowacyjnej rodziny pojazdów na

czołg rosyjski T-14 Armata. Oczywi-

bazie uniwersalnej platformy gąsieni-

ście, w tym zakresie nie obędzie się

cowej. Jesteśmy w stanie zrealizować

bez współpracy, również z partnera-

taki projekt w krótkim czasie trzech

mi zagranicznymi, ale decyzje w tej

lat, korzystając z wcześniejszych do-

kwestii zostaną podjęte przez PGZ we

świadczeń, których przykładem jest

współpracy z MON – oświadczył nie-

projekt Anders, którego demonstrator

dawno prezes Zakładów Mechanicz-

wykonano w ciągu dwóch lat za kwotę

nych Bumar.
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sięcy przed nią się pojawiły.

Zakłady Mechaniczne
„BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
ul. Mechaników 9
44–109 Gliwice
bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl

TEREN INWESTYCYJNY

INVESTMENT AREA

66.779,5 m

www.chorzow.eu
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Teren niezabudowany o nieregularnym kształcie, zlokalizowany w miejscu o dużym
natężeniu ruchu kołowego, przy drodze krajowej nr 79 relacji Kraków – Katowice
– Wrocław, łączącej w granicach aglomeracji Katowice z Bytomiem. Dojazd zmodernizowanym szlakiem drogowym do autostrady A1 zajmuje 7 min, a dalej do lotniska
Katowice Airport w Pyrzowicach 22 min. W bezpośrednim pobliżu zlokalizowana jest stacja benzynowa, a na sąsiednich terenach gminy Bytom duże centrum
handlowe. Dogodny dostęp do środków komunikacji międzymiastowej - w bliskiej
odległości znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.
A non build-up area of irregular shape located in a place of heavy traffic at the
state road no 79 between Kraków-Katowice-Wrocław, which connects Katowice
with Bytom within the Agglomeration area. Access with a modernized road to A1
motorway takes 7 min., and further to Katowice Airport in Pyrzowice takes 22 min.
Within the direct neighborhood, there is a petrol station and a big shopping centre
in the neighboring area of Bytom commune. Convenient access to intercity means
of transport – there are tram and bus stops nearby.

Urząd Miasta Chorzów / Chorzów City Hall
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
+48 32 416 52 22
+48 667 702 669
investinchorzow@chorzow.eu
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E KO – S i l e s i a
Przywrócić do życia
Ogromne gmachy, dymiące kominy, tętniące pracą zakłady przemysłowe rozlokowane na dużych powierzchniach
do niedawna kojarzyły nam się z dobrobytem oraz rozwojem gospodarczym. W dobie „odprzemysłowienia” ogromne przedsiębiorstwa przypominają bardziej relikty minionych czasów. Przez lata zaniedbywane, dzisiaj mają szansę
na powrót w zupełnie nowym charakterze, stając się jednocześnie ciekawymi przestrzeniami miejskimi.
Województwo śląskie do tej pory było

Przedstawione zostały informacje o źró-

terenów miejskich. Obecni na spotkaniu

uważane za zaplecze przemysłowe Polski.

dłach finansowania na działania związane

samorządowcy m.in. z Mysłowic, Święto-

Duże skupisko ciężkiego przemysłu hut,

z poprawą jakości środowiska miejskiego

chłowic, Gliwic i Częstochowy akcento-

kopalń, zakładów energetycznych sprawiły,

i przekształcaniem terenów zdegradowa-

wali potrzebę szybszej rewitalizacji tere-

iż tereny te przez lata eksploatacji uległy

nych. Zagadnienia rewitalizacji środowi-

nów poprzemysłowych.

znacznej degradacji. Całość krajobrazu do-

ska i gospodarki odpadami, a także pozy-

W rewitalizacji i przywracaniu do życia terenów zdegradowanych mamy już
doświadczenie. Nie bez znaczenia jest tutaj pomoc finansowa czerpana z unijnych
środków, gdyż przywracanie do życia terenów wyeksploatowanych jest dość kosztowne. Pomysłów na zagospodarowanie
terenów poprzemysłowych nam jednak
nie brakuje. Każdy z pewnością znajdzie

pełniają hałdy z odpadami poprzemysłowy-

skiwania pieniędzy z funduszy unijnych w

coś dla siebie. Na terenach zdegradowa-

mi. Przez lata hałdy, które kojarzyły nam się

Regionalnym Programie Operacyjnym na

nych powstają bowiem atrakcje na miarę

właśnie ze śląskim krajobrazem, teraz mają

lata 2014 – 2020 w województwie śląskim

i potrzebę współczesnych ludzi. Centra

szansę stać się zupełnie nowymi, atrakcyjny-

omówił Gniewosz Pawlus z Urzędu Mar-

handlowe, ośrodki sportowe, ośrodki edu-

mi terenami.

szałkowskiego Województwa Śląskiego.

kacyjne, a także osiedla mieszkalne.

O tym jak ważny jest to problem, może

Ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

W Jaworznie od roku 2014 trwa zago-

świadczyć zainteresowanie tematem podczas

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w

spodarowanie terenów dawnego kamie-

spotkań Forum „Dobre praktyki w gospo-

Katowicach przedstawiła Barbara Mal-

niołomu Sadowa Góra. Powstał tam Ośro-

darce odpadami i rewitalizacji środowiska”,

kowska z Zespołu Ochrony Atmosfery

dek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

które w tym roku odbyło się już po raz 22. Po

i Powierzchni Ziemi. Pracownicy Insty-

GEOsfera – niepowtarzalny ośrodek na-

raz trzeci dyskutowano zaś o rewitalizacji te-

tutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-

ukowo-przyrodniczy.

renów poprzemysłowych oraz dobrych prak-

nych zaprezentowali przykłady dobrych

Paradoksalnie największe atuty tego

tykach w gospodarce odpadami górniczymi.

praktyk w rewitalizacji zdegradowanych

miejsca zostały odkryte w wyniku dzia-
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łalności przemysłowej. Wiele lat temu

efekty pracy samorządów: Mysłowic, Ja-

nia zanieczyszczenia – pod kątem zago-

Sadowa Góra, stanowiąca niegdyś wa-

worzna i Sosnowca.

spodarowania wytypowanych gruntów,

pienne wzgórze, stała się miejscem po-

Dzięki współpracy powstała dokumen-

ekspertyzy stanu technicznego obiektów,

zyskiwania kruszywa. Eksploatacja złoża

tacja przyszłej rewitalizacji siedmiu zde-

strategię zagospodarowania – wraz z ana-

wapieni wiązała się z rozcięciem wzgórza,

gradowanych terenów poprzemysłowych.

lizą społeczną oraz ekspertyzy w sprawie

które ujawniło niezwykle liczne skamie-

Miasta chcą sięgnąć również po fundusze

pozyskania prawa własności gruntów

niałości i pofałdowanie dna, świadczące o

unijne.

(przede wszystkim należących do Skarbu

burzliwej historii tego miejsca, sięgającej

W ramach projektu Mysłowice chcą

Państwa).

260 milionów lat. Na ścianach dawnego

zagospodarować ok. 70 hektarów tere-

Koszt tych wszystkich zadań sięgnął

wyrobiska widoczne są ślady różnorod-

nu dawnej kopalni Mysłowice w ścisłym

1,2 mln zł (w tym ok. 1 mln zł z UE). Do-

nych zjawisk geologicznych (m.in. krasu,

centrum miasta. Jaworzno chce m.in. za-

kumentacja da miastom możliwość ubie-

tektoniki, mineralizacji), występują tu też

gospodarować hałdę w pobliżu swej połu-

gania się o unijne środki na projekty re-

szczątki szkieletowe szkarłupni, małży,

dniowej obwodnicy. Władzom Sosnowca

witalizacyjne z funduszy UE na lata 2014

głowonogów, a nawet ryb i gadów. Cechy

zależy np. na dalszym rozwoju terenów

– 2020. Ich przedstawiciele sygnalizują

te sprawiają, że co roku przybywają tu

dawnej kopalni Niwka-Modrzejów, gdzie

jednak, że korzystniejsza może okazać się

licznie geolodzy, a wykopaliska paleon-

działa Sosnowiecki Park Naukowo-Tech-

np. rewitalizacja w oparciu o środki wła-

tologiczne prowadzone przez Uniwersytet

nologiczny.

sne – wobec obostrzeń związanych z póź-

Śląski na stałe wpisały się w kalendarz
GEOsfery.
Innym przykładem są dobrze wszyst-

Ponadlokalna współpraca jest mile
widziana przez Unię Europejską. Nowe
rozdanie

funduszy

preferuje

niejszym wykorzystaniem gruntów zagospodarowanych w oparciu o środki UE.

przede

Mysłowice chcą „ożywić” łącznie ok.

kim znane Dolomity Sportowa Dolina

wszystkim właśnie tego typu projekty

70 hektarów. Głównie są to grunty po

w Bytomiu, które powstały jako jeden z

– rozwiązujące problemy wykraczające

dawnej kopalni Mysłowice-Wesoła zloka-

pierwszych projektów rewitalizacji tere-

poza jedno miasto. Działania powinny

lizowane blisko ścisłego centrum miasta.

nów poprzemysłowych na Śląsku. Dolo-

być szersze obejmujące kilka lokalizacji,

mity Sportowa Dolina powstały w jednej

a nie punktowe inwestycje.

Jaworzno planuje kontynuację realizowanego przez kilka lat projektu „Gospo-

z dzielnic Bytomia – Suchej Górze, na

Ważnym elementem całego przedsię-

darcza Brama Śląska”, w ramach którego

terenach poprzemysłowych, w wyrobisku

wzięcia było znalezienie wspólnego języ-

już powstały cztery strefy inwestycyjne.

dawnej kopalni dolomitu „Blachówka”.

ka i wytyczenie jednego celu. W kwietniu

Tym razem Jaworzno wytypowało hałdę

Ponad 30-hektarowy teren ota-

w pobliżu południowej obwodnicy miasta

cza olbrzymi las z wyjątkowo

na terenie zakładów chemicznych Organi-

pięknym i bogatym przyrodni-

ka Azot.

czo rezerwatem Segiet (nawet
150-letnie buki o wysokości

35-40 m). Las i wzbogacające krajobraz

2014 roku Mysłowice, Jaworzno oraz

Jednym z elementów „Gospodarczej

skały dolomitowe stwarzają wyjątkowy,

Sosnowiec podpisały umowę partnerstwa

bramy Śląska” była rewitalizacja części

zdrowotny mikroklimat, co dodatkowo

w sprawie wspólnej strategii rozwoju go-

obszaru i zabudowań zamkniętej ponad

zachęca do relaksu i uprawiania sportów.

spodarczego w oparciu o posiadane tere-

15 lat temu sosnowieckiej kopalni Niwka-

Z roku na rok możemy również podzi-

ny poprzemysłowe. Naturalnym liderem

Modrzejów – na potrzeby otwartego wio-

wiać wiele nowych obiektów poprzemy-

stały się Mysłowice, gdzie skala plano-

sną 2012 r. sosnowieckiego Parku Nauko-

słowych przekształcanych w atrakcyjne

wanych zadań jest największa.

wo-Technologicznego. Teraz Sosnowiec

miejsca. Obiekty, które niegdyś przypo-

Miasta dostały unijne dofinansowa-

chce zrewitalizować kolejne pobliskie 48

minały tylko o minionych latach swojej

nie na dokumentację pod kątem przy-

ha przy ul. Watta, 6 ha bezpośrednio przy

świetności dzisiaj znów stają się obiektami

szłej

Parku, a także ok. 10 ha hałdy po kopalni

zainteresowania. Również gminy widzą w

zdegradowanych. Objęła ona: badania

rewitalizacji potencjał. Teraz czekamy na

geologiczne, geotechniczne i ocenę stop-

rewitalizacji

siedmiu

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

terenów
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Porąbka-Klimontów.
Agnieszka Kominek
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MOSTOSTAL BĘDZIN
Sukces oparty na fundamencie doświadczania
FIRMY REGIONU

To właśnie oni są autorami wielu budynków i obiektów, z których mieszkańcy Śląska korzystają na co
dzień. Realizują obiekty przemysłowe i użyteczności
publicznej poczynając od ich zaprojektowania aż po
wybudowanie. Mostostal Będzin w trakcie ostatniej

MOSTOSTAL
BĘDZIN

P.P.B.

dekady zrealizował blisko 100 inwestycji. I na tym nie
koniec. O recepcie na sukces w trudnej, budowlanej
branży i perspektywach budownictwa na najbliższe
lata opowiedział nam Przemysław Woźniak, Dyrektor

BĘDZIN

ds. Rozwoju i nowych inwestycji w Przedsiębiorstwie

1912

TRADYCJE

Projektowo Budowlanym Mostostal Będzin Sp. z o.o.
– Kiedy i jak powstała firma Mosto-

żowymi. Zatrudniamy wyspecjalizowaną

podwykonawca jest niekompetentny lub

kadrę inżynieryjno-techniczną i produk-

niedokładny, mogą pojawić się trudności

– Firma nasza powstała na tradycjach,

cyjną, co pozwala nam świadczyć usługi

z dotrzymaniem terminów dotyczących

doświadczeniu i kadrze Przedsiębiorstwa

projektowe i adaptacyjne w pełnym za-

kolejnych etapów realizacji inwesty-

Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Prze-

kresie branżowym w ramach projektów

cji oraz z finansowaniem obiektu. Zgo-

mysłowych Mostostal Będzin Przedsię-

architektonicznych, konstrukcyjnych i in-

da inwestora na zatrudnienie solidnych

biorstwo Państwowe. Jej dzisiejsza struk-

stalacyjnych. Wszelkie procesy związane

i sprawdzonych pracowników nie sprawia

tura to efekt przekształcenia Pracowni

z projektowaniem odbywają się w pra-

jednak wcale, że generalny wykonawca

Projektowej Mostostalu Będzin, wówczas

cowni projektowej wyposażonej w wyso-

zwolniony jest z obowiązku czuwania nad

przedsiębiorstwa państwowego, w samo-

kiej klasy stanowiska robocze z oprogra-

postępami prac. Rola ta nie należy zatem

dzielny podmiot gospodarczy w formie

mowaniem AutoCAD, BestCAD, Robot

do najłatwiejszych – trzeba mieć duże do-

spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

Millenium, Arcon.

świadczenie, przede wszystkim dlatego,

stal Będzin?

ścią. Od tego momentu firma działa nie-

– Jesteście generalnym wykonawcą

że generalny inwestor z chwilą podpisania

przerwanie do obecnej chwili. Zakresem

– to oznacza, że bierzecie na siebie cały

umowy podejmuje się obowiązku odpo-

naszego działania jest branża budowlana,

ciężar inwestycji?

wiadania nie tylko za siebie, ale także za

w początkowym okresie projektowanie,

– W uproszczonym skrócie tak, nato-

a od roku 1996 również realizacja obiek-

miast żeby wyjaśnić dokładnie status ge-

– Roboty inwestycyjne i tym podobne

tów budowlanych w generalnym wyko-

neralnego wykonawcy trzeba zaznaczyć,

prace to trudna branża ostatnimi lata-

nawstwie w ramach Biura Inżynierskiego.

że odpowiada on przed inwestorem za

mi. Mimo wszystko realizujecie kolejne,

– Jak to wygląda dokładniej – czym

całościowe wywiązanie się ze wszystkich

duże zlecenia. Co jest zatem receptą na

warunków umowy. Ze względu na ko-

sukces?

firma się zajmuje?
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podwykonawców.

– Zakresem naszego działania jest

nieczność kompleksowego działania, do

– Kolokwialnie mówiąc, to wyznacze-

przede wszystkim branża budowlana –

jego obowiązków należy także zawieranie

nie sobie celów i realizacja ich. Muszę

projektowanie i realizacja obiektów bu-

umów bezpośrednich z poszczególnymi

przyznać, że to dobre pytanie do mnie,

dowlanych w generalnym wykonawstwie.

podwykonawcami, oraz koordynowanie

gdyż zajmuję się rozwojem w firmie i po-

Obecnie jesteśmy specjalistyczną firmą

ich prac i dokładanie starań, aby wywią-

zyskiwaniem nowych Klientów a także

w zakresie projektowania, montażu kon-

zywali się oni ze wszystkich ustalonych

dbaniem o dobre relacje inwestorskie.

strukcji stalowych, obudowy i urządzeń

terminów. Oczywiście wykonawca musi

Oczywiście nie dało by się tego robić

przemysłowych. Zapewniamy komplek-

wcześniej uzyskać zgodę inwestora na

gdyby nasz zespół był niekompetentny

sowe wykonawstwo i remonty obiektów

zatrudnienie wytypowanych podwyko-

– to właśnie doświadczenie i fachowość

budownictwa przemysłowego, budynków

nawców, głównie przez wgląd na trudno-

naszej kadry pozwalają nam przystępo-

biurowych, usługowych i użyteczności

ści z koordynacją działań w momencie,

wać do kolejnych inwestycji, do rozmów

publicznej. Nasza firma dysponuje wła-

kiedy na placu budowy pojawiają się pra-

z inwestorami a w konsekwencji – do pod-

snymi technologiami i technikami monta-

cownicy z różnych firm i dziedzin. Jeżeli

pisywania kontraktów i zakończenia ich
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Hotel „PODKOWA” w Siewierzu.

zgodnie z umową. Bo to właśnie zakoń-

liśmy. Nie sposób wymienić wszystkie

– Czy Pana zdaniem przy wyborze

czenie inwestycji zgodnie z wytycznymi

nasze realizacje na Śląsku. Tym bardziej,

generalnego wykonawcy najważniejsza

jest sukcesem. Reasumując, na każdym

że wychodzimy z założenia, iż to co było

jest cena? Jeśli nie, to jakimi kryteriami

polu inwestycji i prac wszystko musi za-

wczoraj jest historią, a my musimy patrzeć

się kierować?

działać bezbłędnie. To jak ogniwa w łań-

w przyszłość.

cuchu. Wystarczy, że jedna kwestia jest
niedopilnowana i maszyna nie zadziała.

– Z której z realizacji są Państwo najbardziej dumni i dlaczego?

– Dla wielu inwestorów cena jest najważniejsza. Wygrywają wtedy firmy, które
robią wszystko po kosztach, co wiąże się

Muszę tu wspomnieć o doświadczeniu na-

– Każda inwestycja, która została za-

ze słabą jakością wykonania, a co za tym

szego Prezesa Zarządu Marcina Ścibicha,

kończona to dla nas powód do dumy.

idzie, po dwóch, trzech latach konieczne są

który zarządza firmą od początku. Gdyby

Każda z nich jest w końcu inna i niesie

poprawki. Pamiętać należy o tym, że w ta-

nie jego doświadczenie, nie moglibyśmy

ze sobą inne problemy do rozwiązania, ale

kich sytuacjach inwestor traci dwa razy

dzisiaj rozmawiać o sukcesie.

także inne nowatorskie pomysły. Przede

więcej. Na szczęście coraz większa liczba

wszystkim nie klasyfikujemy Klientów.

inwestorów już myśli bardziej racjonalnie

Dla nas każdy inwestor jest tak samo waż-

i jest świadoma tego, że niska cena to nie

ny, a z każdego zrealizowanego projektu

wszystko. Liczy się również jakość, atest

jesteśmy dumni.

użytych materiałów oraz udokumento-

– Jakie realizacje czy też projekty są
Państwa autorstwa?
– Musimy się pochwalić, że niewiele
nam już brakuje do tego, aby osiągnąć
wynik 100 zrealizowanych inwestycji na
przełomie dekady. Do tych najbardziej

– Jaki jest zatem wymarzony projekt,
wymarzona inwestycja?

wane doświadczenie. Niestety cena dalej
jest kryterium najważniejszym dla dużego

rozpoznawalnych należą: fabryka Opla

– Kiedyś to samo pytanie zadałem pre-

grona rodzimych firm, natomiast powoli

w Gliwicach, kładki na trasie DTŚ, pierw-

zesowi zarządu – odpowiedział mi wów-

inwestorzy zaczynają patrzeć na zachod-

szy budynek Centrum Handlowego M1

czas, że każda inwestycja jest marzeniem,

nich sąsiadów i dostrzegają, że najważ-

w Czeladzi, Fashion House Outlet Centre,

które się realizuje, ale najważniejsze jest

niejsza jest jakość. Dlatego my kierujemy

Go Sport w Katowicach a także budynek

to, żeby szczęśliwie się ona zakończyła.

się zawsze jakością użytych materiałów.

Centrum Handlowego 3 Stawy, wszystkie

Ja natomiast za siebie mogę powiedzieć,

Niestety aby być konkurencyjnymi, musi-

hale przemysłowe firmy Stalprofil S.A.,

że takim moim osobistym celem do zreali-

my też brać pod uwagę czynnik ceny. To

hale produkcyjne firmy Magneti Marelli

zowania jest to, abyśmy zaczęli budować

wiąże się z tym, że mniej zarabiamy, ale

i można by tak jeszcze długo wymieniać.

i konstruować na potrzeby naszych zagra-

lepiej mniej zyskać, a więcej się nauczyć.

W dużym skrócie można powiedzieć, że

nicznych sąsiadów, a także na Dalekim

– Czy z Państwa perspektywy Polska

gdy inni się uczyli, my już to budowa-

Wschodzie.
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Stalprofil S.A. Budynek biurowy Dąbrowa Górnicza.

nia? Pojawia się coraz więcej ciekawych
konstrukcji czy budynków?

– Tu pozwolę się wypowiedzieć za

najniższej ceny. Ponadto budżet unijny

branżę – mamy nadzieję, że najgorsze lata

ustala pułapy finansowania różnych sek-

– Oczywiście, że tak. Wystarczy popa-

mamy już za sobą. Ostatnie lata bowiem

torów na siedem lat. W ostatnich latach

trzeć na nasze Katowice czy cały Śląsk.

to lata kryzysu, który odbił się również

dostarczył polskiemu budownictwu in-

Pojawiają się coraz ciekawsze projekty

na branży budowlanej. Wiele firm upa-

frastrukturalnemu funduszy, jakich do tej

i coraz lepsze jakościowo realizacje. Mamy

dło przez złe decyzje i brak płynności

pory nie miało ono do dyspozycji. Poja-

bardzo wiele dobrych firm budowlanych

finansowej, często spowodowany niepła-

wiają się nowe inwestycje zagraniczne,

na rynku – to trzeba przyznać. Mamy też

ceniem przez inwestorów. Myślę jednak,

wiele firm dostaje jeszcze finansowanie

bardzo wielu zdolnych architektów, któ-

że to już minęło. Branża budowlana liczy

unijne a co za tym idzie, mogą inwesto-

rzy potrafią zaprojektować budynek po

na to, że obecna perspektywa finansowa

wać, co też jest dla nas dobrą perspektywą

pierwsze estetyczny, a po drugie prak-

Unii Europejskiej – w przeciwieństwie do

rozwoju. Trzeba pamiętać, że nie wszyst-

tyczny, czyli idealnie spełniający swoją

ostatnich lat poprzedniej „siedmiolatki”

ko kończy się na budowaniu. Należy pa-

rolę. Ważne jest natomiast, by projektując

– będzie dla niej szansą rozwoju. Przed-

trzeć też ekonomicznie i rozwojowo na

patrzeć wokół siebie i myśleć nie tylko

siębiorcy podkreślają, że wprowadzenie

dany obszar. Natomiast sądzimy, że firmy

o sobie, ale też projektować tak, by dany

zmian w prawie zamówień publicznych

budowlane zaczynają łapać wiatr w żagle

budynek komponował się z sąsiadującymi

może znacznie usprawnić proces budowy

– czego zarówno naszej firmie jak i innym

obiektami. Wtedy jest w porządku.

dróg ekspresowych i autostrad. Eksperci

firmom z branży budowlanej życzę.

– Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju jeśli chodzi o tę branżę?

są zgodni co do tego, że o wyborze wykonawcy nie może decydować kryterium

– My także przyłączamy się do tych
życzeń i dziękujemy za rozmowę.
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Hala konfekcjonowania profili aluminiowych z częścią socjalną EFFECTOR S.A. Włoszczowa.
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Samochód zastępczy a zwrot kosztów jego najmu
PORADY PRAWNE

Daniel Reck

Klaudia Cholewa

Jakie warunki należy spełnić, aby
uzyskać zwrot wydatków?
Przede wszystkim zwrotowi podlegają wyłącznie wydatki celowe oraz
ekonomicznie uzasadnione. Za takie
można uznać koszty najmu pojazdu
zastępczego, w sytuacji gdy:

się nie tylko właściciel pojazdu, ale

wydatek mogą zostać uznane koszty

także jego posiadacz, legitymujący

korzystania z innego środka komuni-

się odpowiednim tytułem prawnym do

kacji, np. taksówki) oraz w sytuacji,

władania rzeczą, którą utracił.

w której nie zamierza korzystać lub

Wysokość odszkodowania
Wydatki

rzeczywiście

poniesione

nie korzystał z pojazdu zastępczego
w okresie naprawiania szkody.

przez poszkodowanego na najem po-

– Ponadto nie są uzasadniane wy-

– poszkodowany nie posiada innego

jazdu zastępczego – a więc faktycznie

datki za okres najmu będący kon-

pojazdu, z którego mógłby korzystać,

zapłacony lub niezaspokojony, lecz

sekwencją

biernego

zachowania

– poszkodowany często korzysta

wymagalny czynsz najmu – podlegają

poszkodowanego,

z pojazdu w życiu codziennym, a nie

zwrotowi. – Odszkodowanie z tytułu

z rozpoczęciem naprawy uszkodzone-

tylko sporadycznie,

jego

zwlekania

poniesionych kosztów najmu może być

go własnego samochodu lub też zwło-

– poszkodowany wynajął pojazd

pomniejszone o zaoszczędzone przez

ki ze strony warsztatu samochodowe-

tego samego typu, podobnej klasy jak

poszkodowanego wydatki na eksplo-

go lub innego zakładu naprawczego

uszkodzony lub zniszczony,

atację swojego pojazdu, czyli o wy-

– dodaje Klaudia Cholewa.
Okres, za jaki przysługuje zwrot

– koszt najmu pojazdu zastępczego

datki, które zostałyby poniesione przez

odpowiada stawkom, jakie obowiązu-

poszkodowanego, gdyby jego pojazd

ją na danym terenie.

nie został uszkodzony lub też zniszczo-

Wielu kierowców zastanawia się,

wydatków oraz jego dochodzenie

– Warto wiedzieć, że zwrot wydat-

ny w kolizji komunikacyjnej – wyjaśnia

za jaki okres przysługuje zwrot wy-

ków związanych z najmem pojazdu

Klaudia Cholewa, prawnik z Kancela-

datków poniesionych w ramach naj-

zastępczego przysługuje niezależnie

rii Duraj Reck i Partnerzy.

mu pojazdu zastępczego. Okazuje

od tego, czy poszkodowany jest przed-

Co istotne, ocena wysokości zaosz-

się, że zasadniczo czas koniecznego

siębiorcą, czy też nie. Ponadto zwrot

czędzonych wydatków nie może być

najmu obejmuje przy szkodzie czę-

nie jest w żaden sposób uzależniony

przeprowadzona automatycznie, np.

ściowej okres remontu uszkodzonego

od możliwości korzystania przez po-

poprzez określenie stałej stawki pro-

pojazdu, a w przypadku szkody cał-

szkodowanego z komunikacji publicz-

centowej, lecz powinna być dokony-

kowitej – okres od dnia zniszczenia

nej. Obecnie korzystanie z samochodu

wana z uwzględnieniem okoliczności

pojazdu do dnia, w którym poszkodo-

w życiu codziennym jest bowiem stan-

konkretnego przypadku.

wany może obiektywnie nabyć nowy

dardem, pozwala zaoszczędzić i czas,
i pieniądze. Komunikacja miejska nie

36

Większość kierowców w przypadku uszkodzenia
pojazdu w wypadku komunikacyjnym decyduje się
wynająć pojazd zastępczy do czasu dokonania naprawy bądź też do momentu kupna nowego samochodu. Jeśli wydatki związane z najmem pojazdu
zastępczego były celowe i ekonomicznie uzasadnione, to stanowią one szkodę. W efekcie poszkodowany ma prawo domagać się zwrotu kosztów najmu
pojazdu zastępczego z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Kiedy nie przysługuje zwrot wydatków?

pojazd, nie dłuższy jednak niż do zapłaty odszkodowania.

jest w stanie w pełni zastąpić korzy-

Poszkodowany kierowca nie otrzy-

– Jednak w przypadku szkody cał-

ści wynikających z przemieszczenia

ma natomiast zwrotu wydatków na na-

kowitej okres, za który przysługuje

się własnym samochodem – tłumaczy

jem pojazdu, jeśli dysponował innym

poszkodowanemu zwrot wydatków na

adwokat Daniel Reck, partner Kance-

wolnym pojazdem nadającym się do

najem samochodu, jest często dłuższy

larii Duraj Reck i Partnerzy.

wykorzystania, korzystał z uszkodzo-

i obejmuje zazwyczaj dodatkowe kil-

Co ciekawe, zwrotu kosztów najmu

nego pojazdu jedynie sporadycznie,

ka dni na zagospodarowanie pozosta-

pojazdu zastępczego może domagać

a nie na co dzień (wówczas za celowy

łości i zakup nowego pojazdu. Okres
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ten jest również przedłużany, w sytu-

skorzystanie z niezależnego warszta-

gadnień, zasadniczo sytuacja w tym

acji gdy z przyczyn obiektywnych za-

tu oznacza utratę gwarancji. Ugrun-

zakresie nie uległa zmianie.

kup pojazdu stał się możliwy dopiero

towanie tego niesłusznego zresztą

– Jak wynika bowiem z dokumentu

w późniejszym terminie, np. z powodu

przekonania jest w dużej mierze za-

opublikowanego przez Komisję Eu-

świąt – mówi Daniel Reck.

sługą dealerów samochodowych, dla

ropejską równolegle z wyżej wska-

Dochodzenie zwrotu wydatków na

których informowanie kierowców

zanym rozporządzeniem, w dalszym

najem samochodu odbywa się na za-

o posiadanych przez nich uprawnie-

ciągu oczekuje ona respektowania

sadach ogólnych, tak jak dochodzenie

niach stanowi realne zagrożenie in-

pełnej konkurencyjności w szeroko

reszty odszkodowania z OC sprawcy.

teresów.

pojętym sektorze pojazdów silniko-

Niedopuszczalne jest natomiast żąda-

Pierwszym aktem prawnym na

wych. W interesującym nas zakresie

nie przez poszkodowanego od ubez-

szczeblu europejskim, na mocy któ-

oznacza to przede wszystkim stanow-

pieczyciela wynajęcia samochodu za-

rego kierowcy zyskali takie prawo,

czy brak tolerancji dla prób wymu-

stępczego wraz jego dostarczeniem.

było rozporządzenie Komisji Euro-

szania na posiadaczach samochodów

Poszkodowany jest zobowiązany we

pejskiej GVO 1200/2002. Ten stan

osobowych

własnym zakresie zapewnić sobie po-

prawny został w zasadniczym kształ-

bądź przeglądów jedynie w autoryzo-

jazd zastępczy.

cie ugruntowany poprzez kolejne

wanych serwisach, pod rygorem spo-

z rozporządzeń europejskich (GVO

dziewanej utraty gwarancji. Aby mieć

461/2010). Mimo wprowadzenia na

jednak pewność, że udzielający nam

jego mocy swoistego dualizmu w za-

gwarancji producent nie będzie mógł

kresie omawianych regulacji praw-

podważyć prawidłowości naprawy

Serwisowanie –
samochód
poza ASO bez utraty
gwarancji
kierowcom

prawo

napraw

nych, uzależnionego od wielkości

dokonanej przez wybrany przez nas

do

udziału producenta w rynku właści-

warsztat, ważne jest spełnienie kilku

Komisja Europejska 13 lat temu
przyznała

dokonywania

nieautoryzowanych

wym (na poziomie przekraczającym

warunków – tłumaczy Daniel Reck,

serwisów samochodów, przy jed-

– bądź nie – 30%), a także rezygnacji

partner z Kancelarii Duraj Reck

noczesnym zachowaniu uprawnień

z części niezwykle korzystnych dla

i Partnerzy.

płynących z gwarancji producenta.

kierowców postanowień, które były

Po pierwsze, istotne jest sprawdze-

Jednak wciąż wielu właścicieli czte-

wprost wyrażone w pierwszym akcie

nie, czy warsztat, któremu zamierzamy

rech kółek żyje w przekonaniu, że

odnoszącym się do powyższych za-

zlecić daną naprawę, spełnia warunki

korzystania

z
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jakościowe określone przez producen-

Konieczne jest jednak odróżnie-

eksploatacji, czy też zdecyduje się na

ta. Warsztat taki powinien posiadać

nie przeglądów i napraw pozagwa-

ograniczenia związane z objęciem tzw.

odpowiednie wyposażenie, a także sto-

rancyjnych od bezpłatnych napraw

pakietem lojalnościowym – tłumaczy

sować właściwe i zgodne z wymaga-

gwarancyjnych. O ile do pierwszych

Daniel Reck.

niami procedury i technologię napraw.

z wymienionych odnoszą się unijne

Uzasadnione jest zatem stwierdze-

Po drugie, bardzo ważne jest używanie

rozporządzenia zezwalające na ich

nie, że unijne regulacje w pozytywny

części zamiennych odznaczających się

dokonywanie w niezależnych warsz-

sposób wpłynęły na zakres posiada-

odpowiednią jakością i zatwierdzonych

tatach, o tyle te drugie zawsze muszą

nych przez kierowców uprawnień.

przez producenta. – Z praktycznego

być dokonywane w ASO.

Możliwość serwisowania samocho-

punktu widzenia istotne jest także do-

– Należy jednak pamiętać, że pro-

dów u niezależnych serwisantów,

danie, że cały proces naprawy i rodzaj

ducenci samochodów także dysponują

bez utraty gwarancji w ASO, wpływa

użytych części powinien zostać potwier-

pewnymi środkami, które mogą sku-

na wzrost konkurencyjności w tym

dzony odpowiednimi dokumentami, któ-

tecznie gwarantować im posiadanie

sektorze. Dzięki temu wzrasta ja-

re pozwolą nam na skuteczne wykaza-

klientów dokonujących napraw i prze-

kość wykonywanych przez warsztaty

nie dopełnienia wszelkich koniecznych

glądów wyłącznie w autoryzowanych

usług, przy jednoczesnym zachowa-

warunków dla zachowania gwarancji.

serwisach. Fakt ten związany jest z po-

niu cen na poziomie zapewniającym

Producent może bowiem odmówić

wszechnie występującym zjawiskiem

funkcjonowanie danego serwisanta

usunięcia usterki w ramach gwarancji

oferowania przez dealerów pakietów

na rynku.

jedynie w razie wykazania, że przy-

przedłużonej gwarancji, których przy-

czyną awarii była wadliwie wykonana

znanie uzależnione jest od zobowiąza-

naprawa. Podkreślić przy tym należy,

nia Klienta do dokonywania wszelkich

że w tym wypadku to na producencie

napraw i przeglądów jedynie w auto-

będzie spoczywał ciężar udowodnienia,

ryzowanych serwisach. Zatem to od

że nienależycie wykonana usługa bądź

decyzji konsumenta będzie uzależnio-

zastosowanie części o nieodpowiedniej

na ocena, czy bardziej opłacalna dla

jakości spowodowało wystąpienie da-

niego będzie rezygnacja ze wskazane-

nej usterki – dodaje adwokat.

go wyżej przywileju na rzecz tańszej
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DJ Adamus – Adam Jaworski
SYLWETKA

Przecieram szlaki, rola DJ-a staje się zauważalna
DJ Adamus (wł. Adam Jaworski) – polski producent muzyczny, DJ, kompozytor, dziennikarz radiowy, osobowość telewizyjna. Znany głównie z klubowego brzmienia, ale płytą „1000 miejsc” udowodnił, że nie da się
tak szybko zaszufladkować. W duecie Wet Fingers przywrócił na parkiety dawne hity Wandy Kwietniewskiej
i Maryli Rodowicz. Niedawno świętował swoje okrągłe urodziny i 20-lecie pracy.
– Niedawno pojawił się singiel „King

mi, które już w oryginalnych wersjach

ście do tego wszystkiego mają najczę-

Of My Castle”, w którym śpiewa Sabi-

nie nadają się do grania, bo rzeczywi-

ściej osoby wiekowe, które nie do końca

na Jeszka. To kolejny charakterystycz-

ście słabiej brzmią. Tak się złożyło, że

rozumieją na czym polega współczesna

ny damski wokal, z którym Pan współ-

„King Of My Castle” powstał i jestem

muzyka taneczna, ale liczba tych osób

pracuje. Dlaczego Sabina, dlaczego

bardzo zadowolony, bo odbił się sze-

też się zmienia, bo coraz więcej osób

akurat ten utwór, o którym chyba już

rokim echem wśród DJ-ów. Jest na 13.

sięga po stare utwory. My w „Małgośce”

większość osób zapomniała?

miejscu najczęściej granych utworów

i „Hi Fi Superstar” użyliśmy oryginal-

w klubach i dyskotekach w Polsce, co

nych sampli, na które mieliśmy zgody,

mnie bardzo cieszy.

więc to była rzeczywiście bardzo fajna

– Zacznijmy od tego, że Sabina Jeszka
jest urodzoną rybniczanką więc to ślą-
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ski akcent, a ja urodziłem się w Opolu,

– Hitom „Hi Fi Superstar” i „Mał-

rzecz, typowa produkcja house’owa.

więc można powiedzieć, że region nas

gośka” dał Pan nowe, taneczne ży-

Należy też dodać, że zarówno Wanda

połączył. To oczywiście wytłumaczenie

cie i wróciły one po latach prosto na

Kwietniewska jak i Maryla Rodowicz

z przymrużeniem oka (śmiech). Z Sa-

parkiet. Był to zabieg ryzykowny, bo

słyszały nowe wersje i bardzo im się

biną znamy się od kilku lat, mieliśmy

pewnie oprócz słów uznania pojawia-

podobały. Zawsze są osoby, które będą

okazję kilkukrotnie występować razem,

ły się też krytyczne głosy...

twierdzić, że niszczymy ikonę muzyki,

pracować w studiu, nagrywaliśmy różne

– Czasami śmieję się, że jeżeli ktoś

ale na tym polega praca współczesnego

kawałki, ale to jest nasz pierwszy utwór,

nie ma pomysłu na swoją własną kom-

producenta i DJ-a, którzy rzeczywiście

który ujrzał światło dzienne. Wybór padł

pozycję, to zazwyczaj sięga po czy-

wyciskają ostatnie poty z sampla, po to,

właśnie na niego, ze względu na to, że

jeś. Na szczęście płytą „1000 miejsc”

żeby go przywrócić na parkiety. Zresztą

kiedy kompletowałem swoją płytę na

z Adą Szulc udowodniłem, że pomysły

okazuje się, że nowa wersja „Małgośki”

urodziny, pomyślałem sobie, że fajnie

na swoje kompozycje też mam i teraz

i „Hi Fi Superstar” jest grana bardzo

by było zacząć odświeżać utwory, które

mogę sobie tak żartobliwie mówić. To

często w klubach czy dyskotekach. A jak

towarzyszyły mi na początku kariery.

jest tak, że DJ-e w historii muzyki są

wiemy, oryginalna wersja ze względu na

Wybrałem sobie 15-20 utworów, któ-

kojarzeni z tym, że rzeczywiście potra-

to, że jest inaczej wyprodukowana, nie

re w obecnych czasach już jakościowo

fią wyciągnąć z czeluści zapomnienia

miałaby na to szans. O to w tym wszyst-

niekoniecznie nadają się do grania, bo

jakiś kawałek, potrafią go odświeżyć

kim chodzi, żeby odświeżyć, zrobić

są troszeczkę inaczej wyprodukowane,

i stworzyć w nowej wersji. Muzyka

nową wersję, która będzie grana w klu-

bowiem po tych 20 latach technika pro-

house’owa swoimi korzeniami sięga

bach czy dyskotekach.

dukowania muzyki się zmieniła. Posta-

do tego, że brało się fragment z utworu

– A jak ocenić potencjał takiego

nowiłem zrobić swoją wersję dawnych

disco, zapętlało się go, dodawało się in-

starego utworu, co daje pewność, że

hitów i jedną z pierwszych propozycji

strumenty perkusyjne, instrumenty ba-

sprawdzi się on w klubie?

był utwór „King Of My Castle”. Idąc za

sowe i powstawał nowy utwór. To jest

– Najczęściej trzeba po prostu wypro-

ciosem, stwierdziliśmy z Sabiną, że fajnie

właśnie geneza muzyki house’owej. Na

dukować utwór i testować go w klubach

byłoby nagrać jeszcze kilka utworów. Na

tej samej zasadzie powstały nowe wer-

czy dyskotekach. Jestem DJ-em, gram

pewno niebawem pojawi się utwór „Last

sje utworów „Hi FI Superstar” i „Mał-

dość często imprezy i mam okazję, żeby

Night DJ Save My Life”, to jest taka iko-

gośka”. Jeżeli chodzi o „Małgośkę”, to

te nowe produkcje bardzo szybko testo-

na muzyki tanecznej i klubowej. Planuję

zaczęliśmy ten utwór testować w klubie.

wać. Bardzo często wracamy po week-

w przyszłości nagrać całą płytę właśnie

Okazało się, że wiele osób bardzo przy-

endzie do studia i poprawiamy pewne

z takimi starszymi utworami klubowy-

chylnie go przyjęło. Purytańskie podej-

rzeczy. Pamiętam jak dziś, że i przy
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„Hi Fi Superstar” i przy „Małgośce” ten
proces produkcyjny trwał bardzo długo,

utwór, który zaśpiewa Patrycja

bo nasze doświadczenie studyjne było

Malinowska „Shine On Me”, ko-

mniejsze. Wracaliśmy po każdym week-

lejny to „Keep Love Together”,

endzie, poprawialiśmy mixy, mastering,

który był mało popularny w Pol-

ten proces trwał dosyć długo. Bardzo

sce. U mnie na imprezach świet-

wiele utworów czasem przechodzi bez

nie się sprawdzał, więc wróciłem

echa, nie wydajemy ich, kiedy nie speł-

do niego. Pojawią się też utwory

niają warunków parkietowych. Kolej-

z repertuaru ATB. Będą to pio-

nym atutem jest to, że grając wiele im-

senki bardzo znane 10, 15, 20 lat

prez, przez wiele lat, po prostu czujesz,

temu, być może dla młodego od-

że coś może pojawić się i rzeczywiście

biorcy w tej chwili już mało zna-

odnieść sukces. Tak było przy „Hi Fi Su-

ne. Będzie więc okazja poznać

perstar”, gdzie jadąc samochodem wie-

je, a z drugiej strony osoby, które

czorem słuchałem jednej z polskich roz-

mają w tej chwili 30-35 lat mogą

głośni radiowych państwowych, gdzie

sobie włożyć taką płytę do od-

polskiej muzyki wieczorem leci sporo.
Zwróciłem uwagę na refren tej piosenki.
Tak samo było z „Małgośką”, na nią też
zwróciłem uwagę w podróży.
– A ta płyta, która ma się pojawić, ze
znanymi utworami, o których trochę
już zapomnieliśmy, czego konkretnie
możemy się po niej spodziewać?
– Część utworów jest gotowa.
Na pewno będzie „King Of My
Castle” z Sabiną Jeszką, będzie „Last Night DJ Save
My Life”, którą również
zaśpiewa

Sabina.

Z mniej znanych
utworów będzie
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DJ Adamus

twarzacza i przypomnieć stare, dobre,

usiąść przed mikrofonem radiowym,

dyskotekowe czasy.

poprowadzić audycję. A jak już jest nadmiar radia, to wtedy bardzo chętnie wró-

– Wracając do płyty urodzinowej,

ciłbym do klubów, ale na chwilę obecną

jej nakład był niewielki, bo jedynie

najbardziej tęsknię za rozgłośnią radio-

tysiąc egzemplarzy, dlaczego tylko

wą, bo po prostu nie mam na nią czasu.

tyle?

Radio pochłania czas bardzo regularnie,

– Zakładałem, że po prostu tę płytę

a moje życie w tej chwili jest nieregular-

będziemy rozdawać w czasie imprezy

ne. Dużo jest pracy w studiu, dużo pracy

urodzinowej. Ona oczywiście w for-

jako didżej, ale na szczęście jeszcze po

mie cyfrowej jest dostępna w serwisach

tylu latach mi się to nie znudziło, bo cią-

muzycznych, więc utwory można sobie

gle pojawiają się nowe pomysły.

ściągnąć, ale ta płyta z założenia miała

– Jak można przygotować się do

być wyjątkowa i elitarna. Czasami po-

oprawy muzycznej jakiegoś wydarze-

jawiają się konkursy na Facebook’u, na

nia? Fryderyki, program telewizyjny,

imprezach, wtedy ją rozdaję, ale staram

czy każde inne wydarzenie, do które-

się je dawkować. W tej chwili zostało

go przygotowuje Pan oprawę muzycz-

500 sztuk.

ną, na ile to jest zaplanowane, a na ile

– Jak DJ świętuje urodziny? Te

ostatnie były o tyle wyjątkowe, że połączone z 20-leciem pracy.
– Połączyłem to: 40 lat na świecie,

spontaniczne?
– O spontaniczności przy Fryderykach nie ma mowy, bo każdą kategorię
chcę odpowiednio oprawić, więc przy-

20 lat pracy producenta, 15 lat pracy

gotowuję się wcześniej. Muszę do-

DJ-a. DJ zazwyczaj świętuje urodziny

dać, że taka praca polega nie tylko

w pracy, bo jest to kolejna okazja do

na puszczaniu muzyki, ale na

tego, żeby zorganizować sobie bardzo

komponowaniu, bo zarów-

sympatyczną imprezę. W tamtym roku

no do Fryderyków jak

rzeczywiście było to dosyć huczne, od-

i do mistrzostw świata

bywało się to w klubie, Teatrze Capitol,

w siatkówce, kiedy

przewinęło się około dwóch tysięcy

to miałem okazję

osób. Oprócz wsparcia przyjaciół po fachu były jeszcze wszystkie wokalistki,
z którymi współpracowałem przez lata.
Zagrałem około 15 utworów, w każdym
utworze wystąpiła inna wokalistka. To
było bardzo sympatyczne, powstał taki
minifestiwal wielkich wokalistek klubowych.
A prywatnie spakowałem swoje wa-

lizki i poleciałem do mojej kochanej Azji, gdzie mogłem
spokojnie

przez

tydzień

świętować swoje urodziny.
– Producent, didżej, kom-
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pozytor, dziennikarz radiowy – to

otwierać te mistrzostwa i robić całą

wszystko o Panu. Trochę taki człowiek

oprawę, w obu przypadkach muzyka

orkiestra. Do czego Panu najbliżej?

była skomponowana od początku do

– Tak na prawdę najbliżej jest mi

końca przeze mnie. Tutaj wychodzę

do tego, czego akurat nie robię. Jeżeli

poza rolę DJ-a, „puszczacza” muzyki

gram 2-3 imprezy, wtedy chciałbym

na danej imprezie, tylko rzeczywiście

usiąść w studiu. Jeżeli siedzę i produ-

muzyka jest skomponowana w studiu,

kuję w studiu, to wtedy fajnie by było

przygotowana wcześniej. Kiedy miałem
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okazję pracować przy programie „Kuba
Wojewódzki”, to rzeczywiście tam są
inne warunki. Miałem skomponowane
przez siebie sample, fragmenty różnych
tekstów i podczas nagrania była stuprocentowa improwizacja. To wymaga bardzo dużej czujności, czuwania nad tym,
co mówi prowadzący, co mówią goście
i kontrowania czy puentowania tego.
Mam wrażenie, że rolę „oprawcy telewizyjnego”, takiego czujnego, działającego spontanicznie, to chyba udało mi
się w ogóle stworzyć w telewizji.
Czymś tam wpisałem się
w produkcję telewizyjną (śmiech).
Ajeżelichodzi

o oprawę DJ-a, który
występuje live na imprezach, jest pokazywany w telewizji,
też wydaje mi się, że przecieram szlaki,
bo wcześniej była to orkiestra, albo pianista czy zespół, a DJ jeżeli funkcjonował, to puszczał sobie muzykę, ale w telewizji nikt go na ekranie nie zobaczył.
Sprawia mi przyjemność, że przez moją
osobę rola DJ-a staje się zauważalna
przez media popkulturowe. Jest to normalną rzeczą w świecie, a u nas jeszcze
to się cały czas przeciera.
– Pojawiła się informacja o festiwalu, który ma się odbyć w czerwcu, co
to za festiwal?
– Już w tej chwili możemy spokojnie
to potwierdzić. To będzie taki minifestiwal, będzie nazywał się Ibiza Camp On.
Wymyśliliśmy sobie, że chcemy rozpocząć sezon wakacyjny, który skończymy
na Ibizie we wrześniu. Do klubu Capi-
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tol zapraszamy znajomych DJ-ów.
Mam nadzieję, że uda nam się to
wprowadzić jako coroczną imprezę,
takie huczne rozpoczęcie sezonu.
Już teraz wszystkich zapraszam 24
czerwca do klubu Capitol w Warszawie, a w terminie 14-21 września na tydzień polski na Ibizie.
– Większości osób kojarzy się
Pan raczej z muzyką klubową,
a płyta z Adą Szulc bardzo się na
tym tle wyróżnia. Jak to się stało,
że ona powstała?
– Dla wielu osób była zaskoczeniem, a dla mnie czymś naturalnym.
Ze względu na to, że tak naprawdę
jako producent, jeszcze przed przyjazdem do Warszawy, kiedy mieszkałem w Opolu, moimi rejonami
muzycznymi były głównie chillout
i triphop. Ta płyta jest zatem takim
nawiązaniem do początków kariery
producenta. Zresztą utwór, który
jako pierwszy pojawił się wydany
przeze mnie, jeszcze na składance
„Radio leniwa niedziela” – „JazzyBoy” – był iście chilloutowy.
Początkowo byłem producentem
takiej muzyki, a później pojawiła
się muzyka taneczna, głównie za
sprawą duetu Wet Fingers. Popularność prowadzi do tego, że ludzie
postrzegani są jednowymiarowo
i rzeczywiście DJ-a Adamusa głównie kojarzono z muzyką taneczną.
Moje występy klubowe też były
związane z muzyką klubową. Nie
ukrywam, że płyta z Adą Szulc jest
jedną z moich ulubionych. Jestem
z niej najbardziej dumny ze względu na to, że jest płytą koncepcyjną
od początku do końca. Teledyski
były kręcone na Kubie, w Japonii
oraz Islandii. To były dość kosztowne produkcje, ale bardzo bliskie
mojemu sercu.
Anna Rubaj
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LELLEK GROUP
FIRMY REGIONU

Audi Centrum Gliwice

cierpliwością odwiedzając nasze salony

Co więcej, salon Audi Centrum Gli-

oraz serwisy. Za ich lojalność bardzo

wice to kolejny nasz budynek przy ul.

dziękujemy.

Portowej 2. Po jego otwarciu staniemy

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym
w 2015, a szczególnie w segmencie

Aleksandra Keller,
Dyrektor Zarządzająca
siedziby LELLEK Gliwice
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się największym kompleksem motoryzacyjnym w naszym regionie.

Premium utwierdziła nas w przekona-

Mamy poczucie, że mimo wielu

niu, że podjęliśmy dobrą decyzję o wy-

salonów marek segmentu Premium

budowaniu największego salonu Audi

w okolicy, Gliwice są rynkiem nie do

w Polsce właśnie tutaj – na Śląsku.

końca odkrytym i że drzemie w nim

W 2015 roku Audi zarejestrowało

duży potencjał. Co więcej – Klienci

w Polsce 8014 samochodów, co dało

kupujący samochody nierzadko za 500

rekordową liczbę w historii sprzedaży

000 zł oczekują od nas coraz więcej.

marek Premium w kraju. Rynek śląski

Dlatego otwierając Audi Centrum Gli-

Rok 2015 dla nas był rokiem budo-

miał znaczny w tym udział. W tym re-

wice w maju tego roku jesteśmy prze-

wy – budowa naszego salonu Audi,

gionie zainkasowano 1031 pojazdów,

konani, że sam obiekt i jego wielkość,

budowa Drogowej Trasy Średnicowej.

osiągając 12,86% udziału w sprzedaży

a co za tym idzie, ogromna liczba sa-

Utrudnienia w dojeździe do naszych

całej Polski.

mochodów wystawowych (nasz salon

salonów Skody, Seata i VW były spore

Patrząc na te dane jesteśmy pełni en-

może pomieścić do 150 samochodów

i nasi Klienci wykazywali się ogromną

tuzjazmu, by wkroczyć z naszą ofertą.

wewnątrz na 5 poziomach) oraz wy-
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24 lutego 1897 roku młody rzemieślnik Grzegorz Lellek otrzymał
dyplom mistrza kowalskiego i postanowił w miejscowości
Niewodniki koło Opola, założyć kuźnię i warsztat ślusarski. Dwa lat
później i 850 kilometrów dalej w Kolonii, August Horch zrealizował
swoje marzenie i stworzył przedsiębiorstwo produkujące luksusowe
samochody osobowe, znane dziś jako Audi. Dziś te dwie historie,
które łączy pasja, konsekwencja i długa tradycja zbiegają się
w Gliwicach. W sercu innowacyjnych technologii i nowoczesnego
przemysłu na Śląsku, powstaje bowiem największy salon
samochodowy Audi w Polsce, tworzony przez rodzinę Lellek.

AUTO CENTRUM GLIWICE
LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP.K.
ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 335 92 40
e-mail: info.gliwice@lellek.com.pl
www.audicentrumgliwice.pl

kwalifikowana kadra, spełnią oczeki-

ny, sfinansować zakup, ubezpieczyć

Grupa Lellek to 80 lat tradycji mo-

wania najbardziej wymagających mi-

a w przyszłości serwisować korzysta-

toryzacyjnej, której kolebką jest Śląsk

łośników pojazdów Premium.

jąc z szerokiej gamy samochodów za-

(Tarnowskie Góry) oraz Śląsk Opolski

stępczych.

(Niewodniki).

To, co oferujemy naszym Klientom,
to najwyższy standard obsługi, naj-

Cel na rok bieżący to osiągnąć 17%

Przemyślana polityka inwestycyjna

większy wybór samochodów „od ręki”,

udziału w rynku śląskim w sprzedaży

i konsekwencja w realizacji założo-

spory stok samochodów testowych –

nowych samochodów Audi, a w przy-

nych celów dają najlepszy z możliwych

w tym wersjach sportowych S oraz RS,

szłości chcielibyśmy zaznaczać swoją

efektów jakim jest stabilny rozwój fir-

łatwość dojazdu – dzięki Drogowej

obecność na poziomie 30%. To nie

my. Na tę chwilę ofertę LELLEK Gro-

Trasie Średnicowej nasz salon jest do-

będzie łatwe zadanie, ponieważ w re-

up stanowi 8 kompleksów motoryza-

brze skomunikowany z drogami głów-

gionie jest kilka salonów Audi oraz in-

cyjnych marek koncernu Volkswagen

nymi w regionie, a także duży wybór

nych marek Premium. Jednak jesteśmy

Group Polska: Porsche, Audi, Volks-

samochodów używanych z gwarancją

przekonani, że oferując Klientowi to,

wagen, Skoda i Seat. Grupa LELLEK,

z oferty Audi Select: plus.

o czym wyżej wspomniałam, cel zo-

wierna swojemu motto – „Przewaga

Audi Centrum Gliwice będzie miało

stanie osiągnięty. Chciałabym gorąco

dzięki jakości”, dba o każdy szczegół

wszystko, czego Klient może chcieć.

zaprosić wszystkich Czytelników do

tworząc dla swoich Klientów miejsca

W jednym miejscu będzie można wy-

naszej perełki – Audi Centrum Gliwi-

wyjątkowe, czego dowodzi kolejny sa-

cenić samochód używany, zostawić go

ce – do Gliwic na ul. Portową 2 (przy

lon Audi Centrum Gliwice.

w rozliczeniu, kupić nowy lub używa-

DTŚ).
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Beata DRZAZGA
FIRMY REGIONU

BetaMed nagrodzony
Firma BetaMed S.A. weszła w nowy rok z nagrodami i wyróżnieniami. Kapituła Laurów Umiejętności
i Kompetencji przyznała Złoty Laur w kategorii menedżer – lider społeczno-gospodarczy Beacie Drzazdze, prezesowi firmy. Natomiast Business Centre Club nominował BetaMed S.A. do złotej statuetki Lidera Polskiego Biznesu.
– Jak odbiera Pani te wyróżnienia?
– Cieszę się i jestem z nich bardzo dumna. Nagrody i pochwały
mobilizują mnie i pokazują, że idę
w dobrym kierunku.
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tywna, ale jednocześnie bardzo konsekwentna. Nawet jeśli mam silną
rękę, to jestem przyjaźnie nastawiona
do ludzi.
– Czy umiejętności menedżerskich można się nauczyć w szkole?

– Czy widzi Pani w sobie cechy

– Nie, takich umiejętności nie moż-

dobrego menedżera i czy uważa

na się nauczyć w szkole, te cechy po-

się Pani za dobrego menedżera?

winno się mieć w sobie. Powinno się

– Uważam, że zawsze można

je jedynie w szkołach czy na uczel-

być jeszcze lepszym. Nie lubię się

niach rozwijać, pogłębiać i udosko-

przechwalać, ale czuję się dobrym

nalać. Nie da się wykształcić lidera,

menedżerem. Myślę, że są to cechy

jeśli nie ma pewnych cech: otwar-

wrodzone, o których istnieniu po-

tości, stanowczości, konsekwencji,

czątkowo nie wiedziałam, odkry-

umiejętności podejmowania ryzyka,

łam je u siebie dopiero po pewnym

przebojowości i pewności siebie etc.

czasie. Wiele osób mówi mi, że

– Jak dobierać pracowników,

jestem serdeczna, otwarta i pozy-

żeby firma dobrze funkcjonowała
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i osiągała sukcesy?
– Powinno się zatrudniać kompetentne osoby, które jednocześnie
posiadają jakieś swoje wyjątkowe
umiejętności. Wtedy możemy połączyć te zdolności i powstaje fajny zespół w pracy. Zależy mi, żeby
każdy rozwijał skrzydła, prezentował swoje pomysły. Ostateczne
decyzje podejmuję ja, ale każdy ma
swoje doświadczenie i to powinniśmy łączyć.
Laury Umiejętności i Kompetencji są przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą od
1992 roku. Nagrody trafiają do
osób, firm, organizacji i instytucji,
które wyróżniają się dzięki wysokim standardom i stanowią wizytówkę regionu. Natomiast Business Centre Club to prestiżowy
klub przedsiębiorców, który od
1991 roku przyznaje tytuł Lidera
Polskiego Biznesu. Nagrodzone
zostają osoby i firmy, które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, a przy tym dbają o wysokie
standardy etyczne i angażują się
w działalność społeczną.
ZW
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Wizyta w tym miejscu to niezwykła podróż do słonecznej Toskanii, która nie tylko zachwyca
wyglądem, ale przede wszystkim smakiem. Świetnie skomponowane przystawki, pyszne dania
główne i rozbudzające wyobraźnię desery. Taka jest właśnie Via Toscana – niczym spacer po
włoskiej uliczce, w trakcie którego przejście w kolejne zakątki wywołuje nową falę niezwykłych
doznań. O tym jak udało się to osiągnąć i czym Via Toscana wyróżnia się od innych miejsc serwujących kuchnię śródziemnomorską opowiedział nam Jacek Kowalski, menadżer restauracji.
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– Restauracji oferujących kuchnię

dów kuchni włoskiej. Kiedyś jeden

binę bardziej wykwintnie. Wynika to

śródziemnomorską jest coraz wię-

z Klientów opisał naszą kuchnię sfor-

z faktu, że staramy się dostosować

cej. Co takiego różni Was od innych

mułowaniem „włoski na wysokości”

smak naszych dań do upodobań sma-

tego typu miejsc?

i wydaje mi się, że ono idealnie do

kowych Polaków. Przede wszystkim

– Nie można ukrywać tego, że nasza

nas pasuje, gdyż typowa kuchnia wło-

objawia się to w tym, że bardziej do-

restauracja trochę odbiega od standar-

ska jest prosta, a my gotujemy odro-

prawiamy dania, tak aby odpowiadały
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one naszym Klientom, a dodatkowo
w naszym menu dostrzegalne są nuty
kuchni francuskiej. Podajemy na przykład zapiekane przegrzebki w sosie ze
smardami czy foie gras. Nie są to dania, które królują na stołach włoskich,
a w naszej karcie dań świetnie się odnajdują…
– W karcie dań znajduje się wiele charakterystycznych dla regionu
włoskiego dań i składników. Udaje
się przy tej różnorodności zachować
świeżość produktów?
– To jest priorytet. Nie da się prowadzić dobrej restauracji bez dobrych
dostawców. My ich selekcjonujemy.
Nie

uznajemy

jednak

kompromi-

sów. Produkty muszą być oryginalne
i najwyższej jakości – to nie podlega
dyskusji. Sprowadzamy świeże ryby
i owoce morza, na przykład turbota czy

winie z pietruszką i szalotką. Ostatnio

– A oni, z tego co udało mi się do-

ośmiornice, trzymając się zasady – jak

wpadliśmy na nowy pomysł i podaje-

wiedzieć, oprócz przystawek i dań

najwięcej świeżych produktów. Cza-

my je… to może pozostawię w tajem-

głównych bardzo cenią Wasze de-

sem mówię, że restaurację codziennie

nicy i zapraszam na degustację – są

sery.

otwiera się od nowa. Powtarzam naszej

pyszne. Zdarza się też tak, że nowe

– Desery mamy idealnie zbalanso-

ekipie, że to nie jest branża, w której

danie wymyślamy na życzenie Klienta

wane. Rozkoszują się nimi także ci,

można otworzyć biznes i zostawić go

z dostępnych nam produktów. Kiedyś

którzy nie jedzą słodyczy. Sami robimy

z nadzieją, że sama się dalej rozwinie.

jednemu z naszych gości znudził się

lody chałwowe – podajemy je na ko-

Ważne jest zaangażowanie każdego

szpinak, poprosił o coś nowego i tak

niakowo-karmelowym sosie ze świe-

dnia, a jednym z aspektów w którym

powstał do dziś serwowany szpinak

żymi owocami pod anielskimi włosa-

ono się objawia, jest właśnie dbałość

z gorgonzolą i chili. Zresztą zawsze

mi, tiramisu w kilku formach, w tym

o jakość produktów. W myśl tej idei

staramy się spełniać życzenia naszych

w wersji malinowej i to są już nasze

codziennie wypiekamy dla gości świe-

gości.

klasyki. Ostatnio królową deserów jest

że pieczywo, bo nie wyobrażam sobie, żeby w dobrej restauracji nie było
świeżego pieczywa.
– Czy przy tak rygorystycznej
dbałości o świeżość produktów możliwe są jakieś szaleństwa w kuchni,
czy też w związku z obowiązującym
menu zamawiać można jedynie to,
co znajduje się w karcie?
–

Restauracja

nie

funkcjonuje

w próżni. Podajemy więc także potrawy, które nie znajdują się w naszym
menu. Wszystko zależy od tego, czy
możliwe jest aktualnie zdobycie produktu bardzo dobrej jakości. Teraz na
przykład jest świetny sezon na omułki.
My sprowadzamy je z rejonów Morza
Czarnego. Przyrządzamy je na różne
sposoby: z trawą cytrynową i w białym
winie, bądź klasycznie, czyli w białym
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– Cieszy nas fakt, iż przez osiem lat
naszej działalności zdobyliśmy uznanie
wśród naszych gości, wśród których jest
wielu stałych Klientów. Myślę, że to co
ich do nas przyciąga, to różnorodność,
otwartość i dbałość o wszystkie szczegóły sztuki kulinarnej. Z jednej strony
jest menu i wypracowany przez lata
standard, z drugiej zaś otwartość na ich
sugestie. Menu to jedna rzecz, a proponowanie i zaskakiwanie czymś nowym,
fajnym, świeżym to rzecz druga. Osobiście zapraszam gości do odkrywania
zupełnie nowych smaków i eksperymentowania w kuchni. Idąc tym tropem organizujemy dla naszych gości degustacje
tematyczne. W trakcie jednej z nich zaprosiliśmy naszych gości do poznawania
kuchni molekularnej. Przewodnikiem
Tort Pavlova. Tu trochę ciekawostek –

tego, jakie wina są aktualnie popular-

po niej był Darek Kuźniak. Technologia

deser ten powstał na cześć eklektycznej

ne. Sami konstruujemy kartę win i sami

i trendy kulinarne idą do przodu, dla-

primabaleriny. Jeden z szefów kuchni

ją modyfikujemy. Znajdują się w niej

tego proponujemy kuchnię tradycyjną,

chciał na jej cześć stworzyć deser. Kom-

nie tylko wina włoskie, chociaż nie da

wspartą i wzbogaconą o elementy kuchni

binacja bezy, bitej śmietany i świeżych

się ukryć, że te dominują. Oferujemy

nowoczesnej – fusion, która czasem jest

owoców na tyle przypadła jej do gustu,

również wina francuskie i hiszpańskie

prosta, a przy tym ciekawa i widowisko-

że stała się znanym deserem. U nas ten

oraz wina z całego świata winiarskiego.

wa. W ten sposób podajemy na przykład

deser pojawił się z podobnego powodu.

Ostatnio do naszej kolekcji dołączyła

pierś kaczki z akcentami włoskimi.

Jedna z Klientek zamówiła go na swoje

marka Zenato, świetnie uzupełniająca

przyjęcie. Po kilku dniach prób zreali-

smak wielu naszych potraw.

– Brzmi przepysznie.
– Zapewniam, że tak też smakuje

zowaliśmy zamówienie, a zadowolenie

– W trakcie ośmiu lat istnienia

i zachęcam do przekonania się o tym

gości spowodowało, że teraz robimy go

udało Wam się zdobyć rzeszę stałych

osobiście w trakcie kulinarnej podró-

dla nich codziennie. Oczywiście do de-

Klientów?

ży po Via Toscana.

seru polecamy kawę. W tym segmencie
szukamy niszowych produktów. Obecnie proponujemy markę, która przez
niemal 50 lat nigdy nie odeszła od tradycyjnego, włoskiego sposobu palenia
kawy, a jej smak i aromat składają się
na łagodną i aromatyczną, kremową
„małą czarną”, którą serwujemy w specjalnie wypalanych dla nas filiżankach,
a każda z nich opowiada inną historię.
Takie drobiazgi właśnie tworzą klimat
tego miejsca.
– To co wyróżnia restaurację Via
Toscana, to winiarnia. Wygląda ona
rzeczywiście imponująco.
– Rzeczywiście, mamy ponad 120

Katowice
Uniwersytecka 13
Telefon: 512 020 808

gatunków win, w tym kolekcję win
dla koneserów. To o czym warto wspomnieć to fakt, że często je zmieniamy,
bo zmieniają się też trendy dotyczące
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Weronika KSIĄŻKIEWICZ
SYLWETKA

Scena to moja miłość
Urodziła się w Moskwie, ale swoje życie związała z Polską. Taniec klasyczny to jej pasja. Aktorstwo nie było jej marzeniem, jednak to w filmach i serialach można zobaczyć ją
najczęściej. Zajrzała na „Planetę Singli”, by później wypoczywać nad polskim morzem
z książką i przyjaciółmi. Lubi pomagać, ale bez blasku fleszy. Brakuje jej snu, bo często
jest „Żoną potrzebną od zaraz”. Nade wszystko jednak ceni sobie bycie mamą.
– Weroniko, pozwól, że zacznę na-

– Z filmem nie, ale na pewno z te-

daję. Według mnie problem tkwi w źle

szą rozmowę nie od filmu, ale od Mo-

atrem i ze sceną. Kiedy odeszłam ze

pisanych scenariuszach, bo gdy postać

skwy, bo właśnie tam się urodziłaś.

szkoły baletowej, bardzo brakowało

jest dobrze napisana, fizyczność traci

Czy droga do Poznania była długa?

mi sceny, występów, publiczności.

na znaczeniu.

Trafiłaś do niego przypadkiem?

Wiedziałam, że jakakolwiek dłuższa

– Czujesz się w tych rolach do-

– Droga do Poznania była wbrew

przerwa w tańcu powoduje brak moż-

brze? Czy jako aktorka chciałabyś

pozorom krótka, mimo dzielących

liwości powrotu, przynajmniej jeże-

zagrać np. czarny charakter, albo…

kilometrów, ponieważ zarówno moja

li chodzi o taniec klasyczny. Po roku

starszą panią?

mama, jak i babcia, pochodzą z Pozna-

przerwy wypada się z gry, dlatego

– Pewnie, że bym chciała. Dla roli

nia, więc to była taka naturalna kolej

opcją dla tańca było aktorstwo, przede

mogę przytyć nawet pięćdziesiąt kilo-

rzeczy. Moi rodzice studiowali w Mo-

wszystkim związane z teatrem.

gramów, dać się oszpecić. To dla mnie

skwie. Krótką część swojego życia

– Wiele aktorek, piosenkarek de-

nie ma większego znaczenia. Wykonu-

spędziłam tam, a później byliśmy już

cyduje się na udział w rozbieranych

ję taki a nie inny zawód i się godzę na

razem w Poznaniu.

sesjach. Ty również wzięłaś udział

to, co przyniesie.

– Każdy młody człowiek marzy
o tym, kim chciałby zostać w przy-
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w takiej sesji w 2008 roku do Playboya. Dlaczego?

– Anna Dymna uważa, że jest bardzo mało ról dla dojrzałych aktorek.

szłości. Jednak marzenia a rzeczywi-

– Wzięłam w niej udział chyba

Z czego to wynika? Widzowie chcą

stość nie zawsze idą w parze. Jak to

z jakiejś głupoty i próżności. To było

oglądać na ekranie tylko piękno

wyglądało u Ciebie?

bardzo dawno temu, ale jak zobaczy-

młodego ciała?

– Miałam różne etapy, jako dziew-

łam efekty tej sesji, to wiedziałam, że

czynka chciałam zostać fryzjerką, na-

popełniłam błąd, zdjęcia mi się nie

zdawałam do szkoły filmowej

stępnie chciałam malować twarze, być

podobały. Nie mogę jednak do końca

w Łodzi, więcej miejsc było

takim charakteryzatorem, a później

powiedzieć, że żałuję, to była dla mnie

przeznaczonych dla chłopa-

narodziła się wielka miłość do tańca,

lekcja, błąd, którego nie powtórzę.

ków, bo tak też jest rozpi-

– Już na etapie egzaminów, kiedy

a to może też z tego powodu, że bar-

– Wróćmy jednak do filmu. Jesteś

dzo dużo czasu spędzałam z mamą

bardzo ładną blondwłosą kobietą.

sztuk klasycznych, że

w teatrze, podczas kiedy ona układała

Czy Twoja fizjonomia powoduje, że

tych ról jest dla nich

choreografię. Na pewno narodziła się

reżyserzy obsadzają Cię w takich

po prostu więcej. Nie

miłość do sceny. I z tym były zwią-

a nie innych rolach?

sądzę, że jest mniej

sana większość dramatów,

zane moje marzenia. Stąd też była na

– Zapewne tak jest, bo chyba ciężko

początku gimnastyka artystyczna, póź-

byłoby sobie wyobrazić mnie jako po-

kobiet dojrzałych.

niej szkoła baletowa. Ale aktorstwo

nadstukilogramową charakterystyczną

Myślę, że w ogó-

samo w sobie nie było moim marze-

postać. To jest normalna kolej rzeczy,

le jest mało in-

niem z dzieciństwa.

że trzeba wpasować się w postaci, któ-

teresujących

ciekawych ról dla

– W liceum wybrałaś profil te-

re się gra. Reżyser też ma wyobraźnię

ról dla ko-

atralny, czyli mogę przypuszczać, że

i wie, że ta a nie inna aktorka najbar-

biet.

swoją przyszłość już wtedy chciałaś

dziej pasuje do danej roli. Jestem taka

związać z teatrem, filmem?

a nie inna i nie do każdej roli się na-
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Nie-

dawno

Weronika
KSIĄŻKIEWICZ
Rocznik ’81, urodziła się w Mo-

Foto: WBF

skwie. Uczęszczała do XX Liceum
Ogólnokształcącego
w Poznaniu. Ukończyła Wydział Aktorski na PWSFTviT
w Łodzi. Zagrała wiele ról
w takich filmach i serialach, jak
np.: „Samo życie”, „Kryminalni”, „Pitbull”, „Mała Moskwa”,
„BrzydUla”, „Teraz albo nigdy!”, „Ojciec Mateusz”, „Na
Wspólnej”, „Prawo Agaty”.
W 2005 roku otrzymała nagrodę na XXIII Festiwalu Szkół
Teatralnych za przedstawienie
„Łoże” Sergia Belbela w Łodzi.
Zagrała również główną rolę
we włoskim serialu „L’ispettore Coliandro”. Ostatnio można
było ją zobaczyć na dużym
ekranie w filmie „Planeta Singli”. W Teatrze Komedia możemy ją obejrzeć w spektaklu
„Żona potrzebna od zaraz”.
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na ekrany kin wszedł film „Planeta

– Bardzo bym chciała. Mimo że

jest tylko jakaś sfera zewnętrzna, a tak

Singli”, który odniósł bardzo duży

mówię po rosyjsku, to życie mi takiej

naprawdę ważna jest całość. I tak jak się

sukces. Zagrałaś w nim jedną z głów-

szansy jeszcze nie dało. Ale wiesz, pra-

zmieniamy wewnętrznie, wchodzimy

nych ról. Rola jakby pisana pod Cie-

wie rok temu miałam zdjęcia do wło-

w kolejne etapy życia, tak też zmieniają

bie, prawda?

skiego serialu „L’ispettore Coliandro”.

się propozycje, niezależnie od kolejnych
pojawiających się zmarszczek.

– Nie mogę powiedzieć, że była to

To było niesamowite, bo nic nie robi-

rola pisana pode mnie, tylko była to

łam w tym kierunku. Ta propozycja

– Tak jak w każdym zawodzie, za-

postać, w której na etapie pisania sce-

spadła jak z nieba. To były bardzo dłu-

pewne również w Twoim toczy się

nariusza były zaczerpnięte pewne ce-

gie castingi, a ja w ogóle nie mówiłam

rywalizacja. Ról jest mało, chętnych

chy mojego charakteru i sytuacji życio-

po włosku, musiałam tekst wykuć na

dużo więcej. Odczuwasz to na co

wych, a następnie wpisane w tę postać.

„blachę”. Była to główna kobieca rola.

dzień?

A o tym, że ta rola nie była pisana pode

Jeżeli chodzi o Rosję, to otrzymaliśmy

– To nie jest taka rywalizacja wprost,

mnie, świadczy to, że musiałam nor-

zaproszenie i jedziemy niebawem z fil-

jak w sporcie. Zapewne zdjęcia próbne

malnie stanąć do castingu.

mem „Planeta Singli” do Moskwy na

i sam fakt, że jest się zaproszonym, to

Festiwal „Wisła”.

jest jakby forma rywalizacji, tylko że ja

– Mitja Okorn, reżyser tego filmu,
brał pod uwagę Twoje sugestie czy

tego w ogóle nie odczuwam. Nie uwa-

raczej miał już wcześniej przygoto-

szych

Która

żam, abym musiała z kimś konkurować.

wany obraz Twojej bohaterki Oli?

z dotychczasowych bohaterek jest Ci

Jedynie to, że ja sama ze sobą się zma-

najbliższa, z którą utożsamiasz się

gam. Na pewno z nikim innym.

– Tak jak powiedziałam wcześniej,
przeszłam wszystkie etapy castingu

i

tych

większych.

w życiu prywatnym?

– Co sądzisz o tym, że niektóre ko-

i otrzymałam tę rolę. Owszem, Mitja

– Na pewno ta ostatnia rola z „Pla-

biety tuż po urodzeniu dziecka wra-

brał moje sugestie pod uwagę i miałam

nety Singli”, w której zagrałam Olę.

cają do pracy? Czy w ten sposób nie

wpływ na dialogi. To była bardzo faj-

Myślę, że faktycznie jest bliska mnie

tracą najcenniejszych chwil macie-

na praca razem z Tomkiem Karolakiem

samej.

rzyństwa?

i Joasią Jarmołowicz. Siadaliśmy pod-

– Niektóre aktorki mówią, że dla

– Jestem bardzo daleka od oceniania

czas kręcenia scen i obgadywaliśmy

wymarzonej roli zrobiłyby wszystko.

kogokolwiek, czyichkolwiek zachowań.

wszystko krok po kroku, aby to było

Poświęciły swoją figurę, urodę. A co

Jeżeli kobieta ma taką potrzebę, by wró-

bliższe, jeszcze bardziej prawdziwe.

Ty byś zrobiła?

cić do pracy, bo dzięki niej czuje się

– Po tym filmie otrzymałaś dużo

– Zrobiłabym tyle, ile jest w gra-

spełniona i szczęśliwa, to dlaczego nie?

pozytywnych recenzji. Przełożyło się

nicach rozsądku. Myślę, że absolut-

Przez to jest jeszcze szczęśliwszą mat-

to na kolejne propozycje zawodowe?

nie zmiana fryzury czy figury nie jest

ką. Jestem za tym, aby każda kobieta

– Owszem, są kolejne propozy-

żadnym poświęceniem ze strony ak-

postępowała zgodnie z własnym sumie-

cje. Przede wszystkim jednak mogę

torki, tylko kolejnym wyzwaniem, ale

niem i własnymi potrzebami.

uczestniczyć w większej ilości zdjęć

też przyjemnością i satysfakcją. Ale

– Żyjemy w takich czasach, że

próbnych. Ale jak wiadomo, na zdję-

i w drugą stronę, np. duża utrata wagi,

wielu myśli głównie o sobie. Ty jed-

ciach próbnych liczy się wszystko od

nie sądzę by była poświęceniem dla

nak starasz się, na ile czas pozwala,

początku, trzeba przejść casting i to, co

aktorki. Jak już mówiłam wcześniej,

angażować w różne prospołeczne

robiłam wcześniej, nie ma aż takiego

mało jest propozycji ról filmowych,

przedsięwzięcia. Czy Twoim zdaniem

znaczenia.

wbrew warunkom fizycznym aktora.

Polacy są bardziej altruistami czy

– Ostatnio wystąpiłaś też w reklamie. Efekt większej popularności?

– Twoja wymarzona rola to…

egoistami?

– W tej chwili nie tyle marzę o jakiejś

– Patrząc na media społecznościowe

– Tak, wystąpiłam w reklamie pol-

szczególnej roli, co o dobrym scena-

czy portal Siepomaga.pl, na których po-

skiej marki Wibo. Zabawne jest to, że

riuszu, dobrze napisanych postaciach.

jawia się wiele próśb, a za nimi przecież

ja tę markę poznałam dużo wcześniej,

I nie musi być to np. Anna Karenina.

stoją konkretne osoby, które potrze-

zanim zaproponowano mi współpra-

– Różne są opinie dotyczące urody.

bują bardzo dużych kwot na leczenie,

cę. Miałam już te kosmetyki przete-

Niektóre kobiety mówią, że uroda im

i w ciągu kilku dni udaje się zebrać te

stowane i wypróbowane. Bardzo się

pomaga w otrzymaniu stanowiska,

pieniądze, na pewno Polacy potrafią

ucieszyłam z tej propozycji, gdyż

załatwieniu sprawy, otrzymaniu roli,

wzajemnie sobie pomagać. I to jest fan-

utożsamiam się z tą marką. Dobre, bo

z kolei inne uważają, że nie ma to

tastyczne. Lubię pomagać, ale konkret-

polskie.

większego znaczenia. A jak to wyglą-

nej osobie. Bez udziału osób trzecich.

da z Twojego punktu widzenia?

Nie lubię dużych zorganizowanych ak-

– Czy chciałabyś grać w rosyjskich
produkcjach? A może dostajesz takie
propozycje?
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– Zagrałaś wiele ról – tych mniej-

– Nigdy się nad tym zbytnio nie zastanawiałam. To jakby część mnie. To
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cji, gdzie są błyski fleszy i kamery, bo
źle się z tym czuję.

– Od pewnego czasu nie można Cię
w naszym mieście, czyli w Poznaniu,
zobaczyć. Na stałe przeprowadziłaś
się do Warszawy?
– Tak, przeprowadziłam się do Warszawy. I w niej chyba zostanę. Owszem, przyjeżdżam od czasu do czasu
do Poznania, bo tutaj mam rodzinę.
Poznań zawsze będzie moim ukochanym miastem. Kiedy mam taki moment przesytu i potrzebuję wyciszenia,
to zawsze na pierwszym miejscu jest
Poznań i tutaj będę wracać.
– Rodzice często chcą, aby ich
dziecko poszło albo w ich ślady, albo
w zupełnie innym kierunku. A Ty
chciałabyś, aby w przyszłości Twój
synek Borys został aktorem?
A może już przejawia jakieś konkretne zainteresowania?
–

Borys

ma

zdolności ar-

Foto: WBF

tystyczne.
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bo takie dobre zmęczenie bardzo mnie
odstresowywuje.
– Wkrótce lato, a zatem czas waObserwuję go i staram się za nim

kacji. Wolisz dalekie podróże czy ra-

podążać, a nie ukierunkowywać go

czej spędzasz urlop w Polsce?

w jakikolwiek sposób. Patrzę, co go

– Zazwyczaj staram się robić tak,

interesuje w danym okresie życia,

jeśli mam taką możliwość, aby wa-

i staram się mu pomagać te umiejęt-

kacje spędzać i w kraju, i za granicą.

ności rozwijać.

W Polsce to na pewno nad morzem, bo

– Stres, ciągła gonitwa za czymś

bardzo je lubię. Wówczas wyjeżdżamy

powodują, że żyjemy w ciągłym

z większą grupą z dziećmi, mieszkamy

napięciu. Dla Ciebie taką odskocz-

w drewnianych domkach, i to jest bar-

nią od tego wszystkiego jest…

dzo fajne. Jeżeli chodzi o zagranicę,

– Na pewno sen, książki, przyja-

to wolę wypoczynek w ciepłych euro-

ciele i mój kochany synek.

pejskich krajach, niż podróże na inne

– Gdybyś miała dużo wolnego

kontynenty.

czasu to najlepiej spędziłabyś go…

– Twoje plany zawodowe na najbliższe miesiące?

– Najpierw to bym chciała się tak
porządnie wyspać, bo tego nie moż-

– Niedługo rozpocznę zdjęcia do

na zrobić na zapas. A później wypo-

nowego serialu, ale na razie nie chcę

czynek na plaży z książką. Uwiel-

o tym mówić. Cały czas można mnie

biam ciepło, wodę, morze, plażę. Ale

oglądać w Teatrze Komedia w Warsza-

jakbym się już wyleżała na tej plaży,

wie w spektaklu „Żona potrzebna od

to chciałabym spróbować wszyst-

zaraz”.
Rozmawiał: Stanisław Furmaniak

kich możliwych sportów wodnych,
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„Aficionado” Cigar Club
W REGIONIE

Z pasji dla pasji już od pół roku
Aficionado Cigar Club, to wyjątkowe miejsce, zlokalizowane w centrum Katowic. Pomimo
panującego dokoła zgiełku, wchodząc do środka, można zapomnieć o wszystkim co nas otacza,
a bieżące sprawy tracą chwilowo na znaczeniu. Niewielu z nas jednak, zdaje sobie sprawę, że
wyprodukowanie jednego cygara zajmuje dużo czasu. Nic dziwnego zatem, że dla wielu osób, to
właśnie palenie cygar jest czymś wyjątkowym.
Z Marcinem Doboszem, właścicielem Aficionado, rozmawiamy o tym w jaki sposób funkcjonuje klub na co dzień, a także jakie są plany jego rozwoju na najbliższe miesiące.
– Aficionado Cigar Club powstał

spędzające czas w Aficionado, miały

będzie bardzo dużej grupy cygar, ale

pół roku temu. Czy w trakcie tak

możliwość zrelaksowania się. Pie-

będą za to cygara starannie przez nas

krótkiego okresu udało Wam się

czołowicie dobrany wystrój, muzyka,

wyselekcjonowane. Ponadto postawi-

przekonać do siebie klientów?

a także opowiedziana historia danego

liśmy przed sobą bardzo poważne za-

– Kultura palenia cygar nie ma co

cygara, pozwala naszym klientom na

dania. Chcemy przeprowadzić elimi-

prawda w Polsce bogatej tradycji, nie

chwilę refleksji, równocześnie daje

nacje do Mistrzostw Świata w Paleniu

mniej jednak w przeciągu kilku mie-

im możliwość przeniesienia swoich

Cygar. Zawody polegają na tym, że

sięcy, udało nam się zdobyć stałych

myśli, na Kubę czy Dominikanę, nie

każdy zawodnik otrzymuje odpowied-

klientów. Są to osoby nie tylko z Pol-

opuszczając przy tym klubowego fo-

ni format cygara i ma za zadanie jak

ski ale także z innych stron świata - na

tela.

najdłużej je palić. Jesteśmy w trakcie

przykład z Australii, Nowej Zelandii czy Malezji. Co ważne, nie są to

– Jakie macie plany na najbliższe
miesiące?

rozmów z organizatorem i mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić

wyłącznie biznesmeni ale prawdziwi

– W najbliższym czasie planujemy

eliminacje, do tych niezwykle waż-

Aficionado. Z resztą nie chcemy, żeby

otworzyć wyjątkowy sklep. Nie bę-

nych dla miłośników cygar zawodów,

klub kojarzył się wyłącznie z bizne-

dzie to sklep internetowy, lecz stacjo-

właśnie u nas.

sem. Ma on przede wszystkim łączyć

narny. Staramy się wyjść naprzeciw

tych, którzy zapałali miłością do cy-

potrzebom naszych klientów, dzięki

gar, a także dla których palenie cygar

czemu będą oni mogli delektować się

jest pasją - na realizację której pragną

paleniem cygar, także we własnym

poświęcić swój czas.

domu. Posiadamy humidor, dzięki

– Z tego co udało mi się ustalić, do

któremu możemy kontrolować i re-

Clubu przyciąga nie tylko światowa

gulować wilgotność, a więc parametr

oferta klasy cygar, (sprowadzanych

bardzo ważny dla ich dobrej kondycji

z Kuby, Dominikany, Hondurasu

w czasie przechowywania, co pozwa-

czy Nikaragui) ale także inne atrak-

la nam na sprzedaż cygar najlepszej

cje.

jakości. Ponadto chcemy wspierać

– Staramy się przykuć uwagę klien-

naszych klientów, wprowadzając ich

ta na wiele sposobów. Między in-

w świat palenia. Cygara produkowane

nymi raz w miesiącu organizujemy

są w wielu krajach, jednak nie wszyst-

pokaz biznesowej iluzji. Prowadzi

kie są smaczne. Właśnie dlatego, by

go zaprzyjaźniony z nami iluzjonista

przekazywać zdobytą przez nas wie-

– Król Maciej. Oczywiście palenie

dzę, zdecydowaliśmy się na zaprosze-

cygar w przypadku naszego klubu

nie wszystkich w nasze progi, a nie

jest najważniejsze, chcemy aby osoby

na sprzedaż wysyłkową.W ofercie nie

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji tych planów.

„Aficionado” Cigar Club
Katowice
ul. Kopernika 4
tel. 48 32 702-22-22
http://cigarclub.com.pl/
email: aficionado@cigarclub.com.pl
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Moda na puchary
FIRMY REGIONU

– Miałam okazją rozmawiać z Panią
już jakiś czas temu, w związku z tym

Są symbolem zwycięstwa. Puchary, statuetki czy medale
– wędrują w ręce tych,
którzy zasłużyli na
słowa uznania. Czy
jednak mimo upływu lat się one nie
zmieniają? Właśnie
o panujących trendach w przypadku
pucharów, ale także
o rozwijaniu siebie
i odnajdowaniu pasji rozmawialiśmy
z Sandrine Kosnicki,
właścicielką firmy
Konsul zajmującej
się sprzedażą trofeów.

chciałam na początku zapytać, czy coś się
od tego czasu w przypadku wyglądu pu-

Dzięki wykorzystaniu nowo-

charów zmieniło, czy jeśli chodzi o me-

czesnych technologii jeste-

dale i statuetki także mamy do czynie-

śmy w stanie stworzyć piękne

nia z pewnymi trendami?

logotypy w żywych barwach. Nowością są medale z drewna. To

są nie tylko w przypadku ubrań czy dodat-

idealny produkt dla tych, którym

ków. W przypadku pucharów, medali i in-

bliska jest ekologia. Oczywiście, tak jak

sportowych, czy w tym przypadku tak-

nych trofeów także można zaobserwować

w przypadku mody, tak i w przypadku

że coś się zmienia?

zmiany, co aktualnie jest modne. Klienci

pucharów mamy do czynienia z pewny-

– Oczywiście, najpopularniejsze nadal

cały czas szukają czegoś oryginalnego,

mi powrotami. Kiedyś już modne były

są takie dyscypliny jak piłka nożna czy

nowego. W związku z tym, że coraz czę-

puchary w stylu amerykańskim. Były to

też niezwykle modne w ostatnim czasie

ściej wracamy do naturalnych surowców,

duże, piętrowe trofea. Przez długi okres

bieganie. Staramy się jednak także wy-

w przypadku trofeów i pucharów widocz-

czasu uchodziło to za produkt kiczowa-

chodzić naprzeciw dyscyplinom, które

na jest też ta tendencja. Najlepiej sprzedają

ty. Dzisiaj coraz częściej Klienci o takie

w ostatnim czasie niezwykle się rozwi-

się wszelkie nagrody wykonane ze szkła.

produkty pytają. Pamiętam takie trofea

jają. Specjalizujemy się w dostarczaniu

My na przykład oferujemy kolorowy gra-

jeszcze z czasów, kiedy byłam dzieckiem.

pucharów i trofeów dla takich dyscyplin

wer na szklanych statuetkach. Dotychczas

Dla mnie to nie jest nowość, chociaż dla

sportowych jak rugby, golf czy też gra

sprzedawaliśmy je z białym grawerem,

wielu Klientów to coś nowego. Trzeba

w bule. Ta ostatnia jest mi szczególnie

co na przezroczystym szkle było słabo

pamiętać o tym, że puchar zawsze będzie

bliska, dlatego że jest to tradycyjna fran-

widoczne.

składał się z nogi, kielicha i podstawki.

cuska gra a ja właśnie z Francji pochodzę,

Te elementy zmieniają się wraz z panu-

dlatego mam do niej ogromny sentyment.

jącą modą, ale sama zasada two-

Oczywiście sprzedajemy nie tylko pucha-

rzenia się nie zmienia, bo ina-

ry sportowe. W ofercie mamy także asor-

czej ciężko byłoby to nazwać

tyment pozwalający nagrodzić innych pa-

pucharem. Staramy się oczy-

sjonatów – do tych najpopularniejszych

gląda w przypadku dyscyplin

wiście cały czas rozszerzać

należą statuetki dla hodowców ptaków,

asortyment, eksperymentujemy

w tym przede wszystkim gołębi, oraz ta-

z nowymi materiałami. Wszyst-

kich zwierząt jak króliki czy chomiki.

ko po to, by Klienci wychodzili
stąd zadowoleni.

64

– A jak to wy-

– Oczywiście, że tak. Trendy widoczne
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– Wracając do tematu sportu. Z tego
co wiem, gra w bule nie jest jedyną dys-

pracy wymagana jest duża elastyczność, bo należy pamiętać, że po puchary i medale nie przychodzą wyłącznie sportowcy czy hodowcy.
– A kto jeszcze?
– Na przykład pary młode.
Ostatnio bardzo modne są na
przykład specjalne podziękowania dla rodziców. Mogą
być one wykonane laserem,
drukowane czy też szklane. Pary młode coraz
częściej decydują się
na zorganizowanie gier
i zabaw weselnych i tu też często
sięgają po medale czy statuetki,
aby wyróżnić zwycięzcę. Specjalne formy podziękowań mamy
cypliną sportową,

praca jest doceniana przez innych.

także dla rodziców chrzestnych.

– W przypadku pucharów i trofeów

Można na nich laserem wyko-

– jest jeszcze jakaś impreza, na której

która jest Pani bliska. Ostatnio bo-

nać podobiznę dziecka i stanowi to fajną

wiem zapałała Pani miłością do golfa.

pamiątkę na kolejne lata. W dzisiejszych

– Z biegiem lat już nie marzę o tym,

– Rzeczywiście. Przez wiele lat dostar-

czasach takie rzeczy mają bardzo ład-

aby moje puchary były na pewnych waż-

czałam różnego rodzaju puchary i medale

ną, nowoczesną formę, dlatego można

nych imprezach. Najważniejsze dla mnie

na imprezy golfowe. Już wtedy spodobał

z dumą postawić je na półce. Pamiętać

jest to, że Klienci do mnie wracają i cieszę

mi się klimat tych imprez i to, że można

trzeba o tym, że bez względu na to, czy

się pewną renomą. Nawet ludzie, którzy

posiedzieć na dworze, złapać trochę pro-

jest to duża impreza, czy też ktoś przyjeż-

zajmują się tą branżą co ja, kojarzą mnie.

mieni słońca. Nigdy jednak nie miałam

dża po jeden puchar, trzeba mu poświęcić

I to jest chyba dla mnie najważniejsze, że

czasu na to, aby spróbować swoich sił.

uwagę i sprawić, że wyjdzie z tym, czego

udało mi się wypracować pewną markę.

Jakiś czas temu jednak postanowiłam to

oczekiwał.

zmienić i uznałam, że jest to fantastycz-

– Z reguły pomaga Pani innym w ob-

ny sport. Daje on możliwość złapania

darowywaniu zwycięzców. Czy zdarza

oddechu i zrelaksowania się, a to w dzi-

się znaleźć Pani po tej drugiej stro-

siejszych czasach bardzo ważne.

nie?

– Czyli dzięki pracy odnalazła Pani
nową pasję?

chciałaby Pani zobaczyć swoje trofea?

– Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

– W ostatnim czasie zostałam wyróżniona za swoją działalność dla

– Ta praca jest specyficzna, bo ciągle

Alliance Francaise w Katowicach.

pracuje się z Klientem. Aby zrealizować

To organizacja, której celem jest

dobrze jego zamówienie, potrzebna jest

propagowanie języka, kultury i biz-

rozmowa. Ja i mój Klient w drodze do-

nesu francuskiego. Zupełnie się nie

boru odpowiedniego trofeum stajemy się

spodziewałam wyróżnienia, ale nie

partnerami. Robię wszystko, by Klien-

ukrywam, że było mi bardzo miło

ci opuszczali nas zadowoleni z wyboru

stanąć po drugiej stronie. Wszelkie

jakiego dokonali i dzięki temu mamy

wyróżnienia mobilizują do dalszej

rzeszę stałych odbiorców. Zresztą w tej

pracy i pokazują, że dotychczasowa

Konsul Trofea Sportowe

41-253 Czeladź, ul. Nowopogońska 98
41-200 Sosnowiec, al. Mireckiego 10a

www.konsul.biz.pl
e-mail: trofea@konsul.biz.pl,
grafik@konsul.biz.pl
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Silesia Business&Life Golf Cup 6
GOLF

Turniej eliminacyjny – Salobre
Finał Silesia Business & Life Golf Cup 2016 zbliża się wielkimi krokami, a tym samym mamy
za sobą drugi turniej eliminacyjny. We współpracy z Komu Group sp. z o.o. Redakcja Silesia Business & Life przygotowała dla zawodników tygodniowy wyjazd na Gran Canaria, który odbył
się w terminie 29.02-07.03.2016.

VI

GOLF CUP
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Wraz z uczestnikami wyjazdu, pełni

szy rzut oka wyglądały na wymaga-

optymizmu i nastawieni na wspaniale

jące doświadczenia. The Old Course

spędzony czas wyruszyliśmy z lotni-

(South Course ) został otwarty w 1999

ska w Krakowie na słoneczną wyspę.

roku i jest jednym z najstarszych pól

Przybyliśmy do wspaniałego miejsca

golfowych na wyspie. Został on za-

położonego na południu wyspy, per-

projektowany przez Rolanda Favre,

fekcyjnie wkomponowanego w wul-

posiada 18 dołków i PAR 71. Na polu

kaniczne wzgórza z widokiem na mo-

tym rozgrywały się bardzo ważne za-

rze. Salobre Golf & Resort zachwyciło

wody, takie jak hiszpański PGA 2006

nas dwoma polami golfowymi i luk-

oraz Mistrzostwa Kobiet w Hiszpanii

susowym hotelem, w którym to mieli-

w 2001 roku.The Old Course to pole

śmy zarezerwowany pobyt. Pierwsze

dla graczy na wszystkich poziomach.

dwa dni przeznaczone były na rundy

Tees na różnych wysokościach, szero-

treningowe. W tym czasie zawodnicy

kie tory i małe greeny to jego cechy.

mogli poznać pola, które już na pierw-

Pole to posiada trzy znakomite dołki,

SILESIA BUSINESS & LIFE

z których najbardziej wymagający numer 11, jest symbolem pola, ze względu na jego trudność, gdyż green jest
wkomponowany w naturalne środowisko kamienia wulkanicznego, który
go otacza. The New Course (North
Course), został zbudowany w 2008
roku i został zaprojektowany przez
Rona Kirby. Te 18-dołkowe z PAR 70
ewoluowała intensywnie w ostatnich
latach. The New Course zaskakuje
wszystkich graczy, którzy szukają
nowych doświadczeń ze względu na
swój specjalny projekt w niezwykłym
krajobrazie. Jest to technicznie wymagające pole, zaadaptowane do środowiska naturalnego i dzikiej przyrody.
Trudność niektórych jego uderzeń jest
kompensowana przez krótkie greeny,
w których jest możliwe uzyskać bardzo dobre wyniki, poprzez wybranie
odpowiedniej strategii. Nasi zawodnicy rozegrali na obu polach dwudniowy turniej eliminacyjny, a dzięki
przebytym rundom przygotowującym
i obraniu właściwych strategii uzyskali wspaniałe wyniki.
Nagrodami dla zwycięzców pierwszych miejsc w obu kategoriach jest

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Nowy
427

Czysta przyjemność gry!
www.melex.com.pl
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zaproszenie gwarantujące udział w finale Silesia Business & Life Golf Cup
2016. Oczywiście nie obyło się bez statuetek jak również innych upominków
ufundowanych przez organizatora.
Zwycięzcom gratulujemy!

Wyniki turnieju
eliminacyjnego
Silesia Business&Life 2016
Gran Canaria – Salobre
Strokeplay Brutto

1. Zieliński Grzegorz
2. Szumański Mariusz
3. Szczepański Adam

Stableford Netto

1. Królikowska Aleksandra
2. Ślązak Krystian
3. Domogała Mirosława

Wyniki turnieju
KOMU GROUP
Golf Cup
Strokeplay Brutto
1. Zieliński Grzegorz
2. Szczepański Adam
3. Królikowski Marek

Stableford Netto

1. Ślązak Krystian
2. Szmit-Szumańska Iwona
3. Zielińska Beata
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SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2017 – ELIMINACJE ZAGRANICZNA
GRAN CANARIA – HOTEL SHERATON
2-9 GRUDZIEŃ 2016 – Bezpośredni lot z Krakowa
3-10 GRUDZIEŃ 2016 – Bezpośredni lot z Warszawy

72

KOMU Group Sp. z o.o., 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 2
tel.+48 22 354-60-82
kom.
519-854-196
ILESIA+48
BUSINESS
& LIFE

S

Wspaniała atmosfera
Nielimitowany Golf – Bardzo atrakcyjne nagrody
Luksusowy Hotel – www.sheratongrancanaria.com

Silesia Business & Life we współpracy z hotelem Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort oraz Komu Group Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na wyjazd eliminacyjny do krajowego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2017

7 nocy – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (pokoje są bardzo duże)
Codzienne śniadania; codziennie kolacje w restauracji Gofio (bez napojów); 1 x lunch w restauracji Palmera (bez napojów)
Nielimitowany golf na Salobre Old oraz na Salobre New Golf Course – (6 rund plus w te dni możliwość gry po 16.00 bezpłatnie)
Podczas wszystkich dni odbędą się turnieje eliminacyjne oraz przyjazne turnieje sponsorskie, z atrakcyjnymi nagrodami
Gwarantowane tee time (8.00 – 11.00)
24 h korzystanie z fitness
Ubezpieczenie KL/ NW – TU Europa SA
Opcjonalnie na polu OLD – Meleks płatny dodatkowo: 36 EUR/ meleks/runda
Na polu NEW – Meleks w cenie.
VII
CENY:
GOLF CUP
Golfista w pokoju 2-osobowym: 1299 EUR
SILESIA
BUSINESS&LIFE
Golfista w pokoju 1-osobowym: 1499 EUR
Nie golfista w pokoju 2-osobowym: 889 EUR
Nie golfista w pokoju 1-osobowym: 977 EUR

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life Golf Cup 2016
GOLF

Międzynarodowa ranga
Dużymi krokami zbliża się kolejny Wielki
Finał rozgrywek golfowych, czyli Silesia Business&Life Golf Cup 2016. Zanim to jednak nastąpi, przygotowaliśmy szereg atrakcji
i nagród towarzyszących turniejom eliminacyjnym. W tym roku zapewniamy podwójną
dawkę emocji – tych towarzyszących rozgrywkom i kolejną – związaną ze wspaniałymi nagrodami, jakich jeszcze nie było.
Oj, będzie się działo!
Silesia Business & Life Golf Cup to wydarzenie, które na stałe wpisane zostało
w kalendarz imprez kulturalno-sportowych
w Polsce z akcentem zagranicznym. Event
ten łączy pasję gry w golfa z niezwykłymi
atrakcjami muzycznymi, modowymi, a tym
samym przyciąga w jedno miejsce wiele
wspaniałych sław świata biznesu, sportu
i telewizji. – Nasz turniej golfowy organizujemy już od kilku dobrych lat. Pierwszy
odbył się w maju 2011 roku i za każdym razem jest coraz lepszy. Jesteśmy dumni z tego
co osiągnęliśmy, bo staliśmy się prawdziwą
marką, nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce.
To, że zjeżdżają do nas wspaniali goście ze
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wszystkich stron naszego kraju z pewnością

wyjazd na wyspę Gran Canaria. Jest o co

oraz zaproszeni na wspólne śniadanie. Każ-

mówi samo za siebie – podkreśla Klaudiusz

walczyć!

dy zawodnik otrzyma cenny pakiet startowy,

Sevkovic, project manager i główny organi-

Kolejny turniej eliminacyjny odbędzie

a następnie rozpoczną grę. Aby zapewnić

zator Silesia Business&Life Golf Cup 2016

się w dniach 28-29 maja na polu Sierra

jeszcze więcej emocji, podczas turnieju zo-

i dodaje: – Na pewno nie rozczarujemy niko-

Golf Club w Pętkowicach koło Wejherowa.

staną zorganizowane dodatkowe konkursy,

go tegoroczną edycją turnieju. Przygotowali-

W wydarzeniu tym weźmie udział 120 za-

takie jak Longest driver, Nearest to the pin

śmy wiele niespodzianek i gwarantujemy, że

wodników. – Będzie to nasz pierwszy turniej

– oraz Hole in one, gdzie do wygrania bę-

wszystko będzie dopięte na ostatni guzik ze

na Pomorzu mający na celu zachęcenie gol-

dzie mnóstwo cennych nagród w sumie prze-

sporą dawką rozrywki i dobrego humoru.

fistów z tego regionu do rywalizacji o wej-

kraczających kilkaset tysięcy złotych. Cenne

Najpierw eliminacje

ście do finału – mówi Klaudiusz Sevkovic

nagrody przygotowane zostały również dla

VI edycja Silesia Business & Life Golf

i dodaje: – Dla uczestników tych eliminacji

zwycięzców poszczególnych kategorii: ty-

Cup składa się z pięciu turniejów elimina-

również zostanie przygotowany konkurs

godniowe wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie

cyjnych oraz wielkiego finału. Dwa z tur-

Hole in one, a dla zwycięzców poszczegól-

w terminie 2-09.12.2016, ufundowane przez

niejów eliminacyjnych już się odbyły poza

nych kategorii nagrodą będzie tygodniowy

firmę KOMU Group Sp. z o.o., a także pu-

granicami naszego kraju – w pięknej i sło-

wyjazd na wyspę Gran Canaria, a także vo-

chary, specjalne torby i kije golfowe, które

necznej Hiszpanii. Pierwszy miał miejsce

uchery gwarantujące miejsce w turnieju fi-

z pewnością przydadzą się każdemu prakty-

w listopadzie w Alicante, a drugi na niezwy-

nałowym, cenne puchary oraz wiele nagród

kującemu golfiście.

kle malowniczej wyspie – Gran Canaria.

rzeczowych.

– Druga część wydarzenia przyciągnie

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz wspania-

Trzeci i ostatni turniej eliminacyjny zosta-

osoby nie tylko związane z golfem: będą nam

łe nagrody rzeczowe. Natomiast oczywiście

nie rozegrany 12 czerwca na Polu Armada

towarzyszyć znakomitości ze świata mody,

osoby, które zajęły pierwsze miejsca otrzy-

Golf Club w Bytomiu, a tym samym będzie

biznesu i rozrywki. Aby ta część mogła się

mały gwarantowany udział w czerwcowym

to ostatnia szansa na wygranie miejsca w fi-

odbyć, budujemy specjalną infrastrukturę

turnieju finałowym.

nale i zdobycie wielu cennych nagród. Trzy-

na polu golfowym wraz ze specjalną sceną –

mamy kciuki!

mówi główny organizator wydarzenia Klau-

Ale to dopiero początek zabawy. Przed

Wielki Finał

diusz Sevkovic. Co więcej, dla gości zagrają

szy, 14 maja, na polu golfowym Zawarcie

Największym i zarazem najważniejszym

i zaśpiewają: Antek Smykiewicz, Marcin

w Gorzowie Wielkopolskim. Na zwycięz-

wydarzeniem będzie Finał Silesia Business

Kindla i wielu innych ciekawych artystów.

ców pierwszych miejsc czekają przygotowa-

& Life Golf Cup 2016, który odbędzie się 25

Ze strony gastronomicznej zapowiada się

ne cenne nagrody oraz vouchery uprawniają-

czerwca na śląskim polu golfowym w Sie-

prawdziwa uczta smaku. Zostały przewi-

ce do gry w turnieju finałowym. W Zawarciu

mianowicach Śląskich. Aby urozmaicić

dziane także degustacje wyśmienitych alko-

zostanie także zorganizowany konkurs hole

wydarzenie, impreza podzielona zostanie na

holi. Natomiast atrakcją, która zawsze cieszy

in one, a osoba, która go wygra otrzyma

trzy etapy. Z samego rana wszyscy uczest-

się dużym uznaniem wśród zaproszonych

niesamowitą nagrodę: tygodniowy golfowy

nicy turnieju zostaną uroczyście powitani

osób, będzie loteria wizytówkowa z cennymi

nami kolejne turnieje eliminacyjne: najbliż-
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nagrodami ufundowanymi przez sponsorów
wydarzenia. Po południu do grona gości dołączą również zawodnicy, a wśród nich Jurek
Dudek, Mariusz Czerkawski, Michał i Mateusz Ligoccy. Tę część wydarzenia zakończy
wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju.
Ostatnim, tym razem relaksującym już
etapem Silesia Business & Life Golf Cup,
kończącym tegoroczną, szóstą edycję turnieju, będzie after party. Podczas wieczornej
imprezy goście oraz zawodnicy wspólnie
będą świętować i bawić się do białego rana,
bo po tak zaciętej rywalizacji trzeba przecież
koniecznie odpocząć. Do tego przygotowujemy najmodniejszy i najlepszy klub na
Śląsku PRIME. Klub cechuje się wspaniałą
muzyką i specyficznym klimatem, tak aby
nasi goście czuli się komfortowo i swobodnie. Z pewnością będzie można odreagować
po dniu pełnym tylu atrakcji.
Dewiza: integracja
Każdy Golf Cup jest inny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły. Skupia w jednym
miejscu i czasie najlepszych polskich golfistów, a także wielu artystów i osobistości
ze świata mody, kultury, polityki, rozrywki
i sportu. Za każdym razem w organizację
wydarzenia redakcja pisma Silesia Busines
& Life angażuje wiele renomowanych firm
i znanych marek oraz nieprzerwanie stara się
zaoferować swoim gościom niezapomniane
atrakcje i nagrody. To, co wyróżnia Silesia
Business & Life Golf Cup na tle innych
tego typu imprez, to przede wszystkim integrowanie różnych środowisk wokół jednej
i tej samej dziedziny sportu – golfa. Jest to
wielowymiarowa integracja w niezwykle sprzyjających ku temu warunkach i we
wspaniałej atmosferze. – Za każdym razem
Silesia Business & Life Golf Cup zaskakuje
swymi pomysłami, oprawą artystyczną i muzyczną, nowymi trendami i ekskluzywnością.
Co roku uczestnicy turnieju konfrontują swe
umiejętności, doskonalą je i co najważniejsze – zarażają innych tą pozytywną energią
– komentuje Klaudiusz Sevkovic i zapewnia: – Śląsk to region o wielkim potencjale.
Chcemy z tego skorzystać. Silesia Business
& Life Golf Cup to świetna reklama dla
naszego województwa. Łączy rywalizację,
świetną zabawę, relaks i zapewnia świetnie
spędzony czas w elitarnym gronie. Czego
chcieć więcej?
Anna Rubaj
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Patronat nad turniejem objął POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
oraz prezydenci&Chorzowa
ILESIA BUSINESS
LIFE i Siemianowic Śląskich

MOSTOSTAL
BĘDZIN

P.P.B.

BĘDZIN
TRADYCJE

1912
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Gran Canaria
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mat podzwrotnikowy sprawia, że sezon

Maspalomas, niedużej laguny stanowiącej

turystyczny trwa na wyspie cały rok. Miej-

miejsce spoczynku dla ptaków wędrownych.

sce, w którym postanowiłem się zatrzymać

Dalszy spacer doprowadził mnie do miejsca

usytuowane było okolicach Maspalomas

pełnego regionalnych restauracji, barów oraz

pomiędzy wzgórzami. Miejsce wyjątkowe,

sklepów z pamiątkami. Najbardziej spodo-

pełne zieleni dzięki otaczającym je polom

bała mi się i przypadła do gustu Restauracja

golfowym oraz, co mnie zdziwiło jak rów-

El Senador, gdyż jest usytuowana przy samej

nież i uszczęśliwiło, z widokiem na morze,

plaży. Mogłem jednocześnie rozkoszować

które było oddalone o ok. 8 km. Oczywi-

się wspaniałym widokiem, powiewem mor-

ście nie mogłem się oprzeć mojej pasji i już

skiego powierza oraz moimi ulubionymi

pierwszego dnia o poranku poszedłem za-

tapas: gambas de ajillo oraz tradycyjną hisz-

grać na polu SALOBRE GOLF NEW. Pole

pańską szynką. Restauracja ma jeszcze jeden

zaprojektowane pomiędzy wulkanicznymi

plus – widok na zabytkową latarnię morską

skałami zachwycało wyjątkowymi farway-

El Faro de Maspalomas, która była świad-

ami oraz greenami. Popołudnie postanowi-

kiem przybywania pierwszych turystów na

łem spędzić odkrywając najbliższą okolicę.

wyspę. Obecnie przy latarni rozpoczyna się

Pierwsze promienie słońca przebijające

Udałem się do Maspalomas, najstarszego

deptak prowadzący wzdłuż plaży z wieloma

się przez jeszcze zimowe niebo w Polsce,

regionu turystycznego wyspy. Miejsce to

restauracjami i sklepami. Nadchodzący wie-

zainspirowały mnie do odbycia podróży

zachwyca nie tylko wspaniałymi plażami

czór budził się wraz z artystami w restaura-

w kolejne piękne miejsce na Ziemi – na

jak: Maspalomas, Playa de Ingles oraz Me-

cjach, którzy witali gości różnymi melodia-

Gran Canarię. Wyspa zajmuje centralne

loneras, ale również wydmami chronionymi

mi i zachęcali do wspólnej zabawy i kolacji.

miejsce w archipelagu Wysp Kanaryjskich

w rezerwacie Dunas de Maspalomas. Space-

Nie omieszkałem kontynuować mój relaks,

a jej geograficzne położenie, łagodny kli-

rując wzdłuż plaży dotarłem do Charca de

więc zasiadłem w jednej z nich.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Kolejny nowy dzień także rozpocząłem od

Vegueta, wewnątrz której znaleźć można

runku Calle Major de Triana, który stanowi

mojej pasji, tym razem na polu SALOBRE

zabytkowe domy, Katedrę Świętej Anny,

handlowy deptak z okalających go pięknie

GOLF OLD. Wąskie farwaye w górzystym

Pałac Episkopalny i Dom Kolumba, w któ-

zdobionych

terenie, przepaście pomiędzy tee a greenami,

rym

przez

postanowiłem

wszystko to na długo pozostanie w mojej

pewien czas Krzysz-

tof

ciekawego

mieści się

pamięci i z ogromną przyjemnością na obu

Kolumb

w bocz-

n y c h

polach zagram ponownie. Tego samego dnia

z Hiszpanii na zachód

wypożyczyłem samochód i pojechałem do

przez Atlantyk.

Las Palmas de Gran Canaria, miasta, które

stępnie udałem się w kie-

rzekomo
w

przebywał
drodze

budynków.
zoba-

Spacerując
czyć

co

Na-

jest stolicą wyspy. W niecałą godzinę dotarłem na miejsce, znalazłem podziemny
parking i zmieniłem środek komunikacji
na nogi. W pierwszej kolejności udałem się
do historycznej części miasta – dzielnicy
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uliczkach, wiedząc, że hiszpańskie jak i wło-

bardzo zadowolony, że znalazłem lokal oble-

golfowy Real Club de Golf de Las Palmas.

skie drobne uliczki kryją wiele wspaniałych

gany przez tutejszych mieszkańców. Z mo-

Klub ponoć często odwiedzany jest przez

miejsc. Tak też trafiłem na Calle Constantino.

ich rozmyślań nad wspaniałościami kuchni

członków hiszpańskiej rodziny królewskiej,

Moją uwagę zwróciła niepozorna restauracja

hiszpańskiej wybudziła mnie myśl, iż warto

więc i ja postanowiłem go zobaczyć. Oczy-

i siedzący przed nią Hiszpanie zajadający

zobaczyć także Port – Puerto de la Luz y de

wiście byłem pod wielkim wrażeniem pola

się ziemniakami w dziwnym sosie. Mój nos

Las Palmas. Po długim spacerze pełenym

z widokami na spektakularne wąwozy wy-

podpowiadał mi, że znajdę tu coś wspania-

nowych wspomnień wróciłem do hotelu.

spy. Kolejnym planem mojej wycieczki była

łego i tak też było. Restauracja Lagunetas,

Na wyspie znajduje się wiele wspaniałych

winnica, jedna z siedmiu znajdujących się na

która z zewnątrz wyglądała na niepozorną,

miejsc, tym samym w planie mojego zwie-

zboczach wzgórza, dlatego też możliwość

zajmowała całą kamienicę, i na szerokość,

dzania było wzgórze Pico de Bandama. Jest

zagrania na tym polu pozostawiłem sobie na

i na wysokość. Zamówiłem ziemniaki, kel-

to wspaniały punkt widokowy na krater wul-

następną wizytę na wyspie. Przybywszy na

ner rekomendował je jako specjał tego re-

kanu Caldera de Bandama. Ma on ok. 1000

teren winnicy Bodega Hoyos de Bandama

gionu „papas arugardas”. Smakowo – były

m średnicy i 200 m głębokości, natomiast

Viñas & Vinos, poczułem od razu klimat go-

pyszne. Siedząc i rozkoszując się kolejnymi

obwód liczy prawie 10 km. Na jego dnie

ścinności. Przywitał mnie właściciel, a dzięki

przysmakami – pulpo (ośmiornica) oraz kal-

mieściła się niegdyś osada, obecnie opusz-

jego życzliwości mogłem zobaczyć piwnicę

marami – do lokalu zaczęło schodzić coraz

czona. Na skraju krateru znajduje się najstar-

pełną beczek z winami oraz degustować jego

więcej gości – byli to sami Hiszpanie. Byłem

szy w Hiszpanii, założony w 1891 r., klub

dzieło. Dopełnieniem do aromatycznego
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wina były sery, które sam wytwarzał na wła-

wycieczkę inną niż do tej pory. Wcześniej

znanej już wcześniej restauracji – serwują

sne potrzeby jak również grillowany stek.

zasięgnąłem informacji o najciekawszej tra-

tam

Wspaniałe miejsce, aż żal było je opuszczać.

sie, a była to droga pomiędzy mniejszymi

wrotna była cięższa, bowiem większość jej

Zjeżdżając, ze wzgórza można było także po-

i większymi wzgórzami. Widoki z perspek-

musiałem wjechać na wzgórza, z których

dziwiać pola z drzewami pomarańczowymi

tywy rowerzysty były wspaniałe, wąwozy

wcześniej zjeżdżałem, ale szczęśliwy dotar-

i gałęziami uginającymi się od apetycznych

szerokie i wąskie, piękna roślinność, plan-

łem do miejsca docelowego.

owoców. Cudowny dzień, nowe wspomnie-

tacje papryki, stadniny koni. Dojechałem

Gran Canaria to przepiękne miejsce, na

nia – z takimi myślami wracałem do hotelu.

do Maspalomas, które zaskoczyło mnie

które na pewno powrócę, nie tylko z założe-

naprawdę pyszne tapas. Droga po-

Obudziwszy się następnego ranka, roz-

świetnie przygotowanymi trasami dla rowe-

niem praktykowania gry, ale także zobacze-

myślałem co ciekawego mogą robić tury-

rzystów. Jadąc w kierunku plaży, minąłem

nia tego, czego nie miałem okazji zobaczyć.

ści, którzy nie grają w golfa, a zwiedzili

wielbłądy. Okazało się, że właściciele tych

A tak na marginesie – nazwa archipelagu

już większość miejsc na wyspie. Spacer

zwierząt prowadzą przejażdżki na nich po

nie wywodzi się bynajmniej od kanarków.

po plaży? Czemu nie, ale w tym samym

wydmach. Zdziwiłem się trochę, gdyż wy-

Archipelag został tak nazwany od watah

czasie przypomniałem sobie, że hotel pro-

dmy należą do rezerwatu, aczkolwiek może

bezpańskich psów (łac. canis), będących

wadzi wypożyczalnię rowerów. Nastawio-

jest to sposób na utrzymanie tego miejsca

utrapieniem pierwszych europejskich osie-

ny na fajną przygodę, przygotowałem się,

w należytym porządku. Oczywiście nie

dleńców.

załatwiłem formalności i wyruszyłem na

obyło się bez nabrania siły na powrót w po-

SILESIA BUSINESS & LIFE

87

Przyjdź i poczuj różnicę

Siłownia – trenerzy personalni
zajęcia fitness – basen i sauny
masaże – rehabilitacje

Centrum Fitness Monopol - Pasaż Hotelu Monopol
Katowice / ul. Dyrekcyjna 2 / tel. 32 782 81 00
email: info@fitnessmonopol.pl
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Dariusz Madej – trener personalny, instruktor, prezenter
i szkoleniowiec fitness. Współzałożyciel szkoły FIT & FUNK.
Zajęcia grupowe to kolejna ciekawa forma treningu w klubie
fitness. Ćwicząc samemu ciężko o motywację oraz prawidłową
technikę wykonywania ćwiczeń. Zdecydowanie łatwiej ćwiczyć
w grupie, gdy wzajemnie się motywujemy, a czasem też
rywalizujemy, bo przecież skoro osoba obok daje radę, to ja nie
mogę być gorszy.
Wśród zajęć fitness możemy wyróżnić:
– zajęcia wzmacniające (tbc, bpu, core), na których przede
wszystkim rzeźbimy i wzmacniamy nasze ciało oraz poprawiamy
wytrzymałość mięśniową,
– zajęcia mentalne (pilates, joga, stretching, zdrowy kręgosłup),
na których możemy wzmocnić mięśnie głębokie, poprawić
stabilizację oraz rozciągnąć nasze ciało,
– zajęcia choreograficzne (dance aerobic, step) Na zajęciach
tych oprócz tego, że możemy spalić wiele kalorii oraz poprawić
naszą koordynację ruchową, przede wszystkim chodzi o dobrą
zabawę. O wiele ciekawiej, przyjemniej i szybciej płynie czas,
gdy wspólnie tworzymy układ taneczny do muzyki i cieszymy
się jego finałem niż na przykład podczas godzinnego treningu
na bieżni czy orbitreku.
Kroki, których używamy do tworzenia choreografii, nie są
zbyt skomplikowane. Są to podstawowe kroki aerobiku i tylko
od wyobraźni i kreatywności instruktora zależy w jakim stylu
będą zajęcia. Możemy zrobić układ bardziej klasyczny jazzowy,
możemy wpleść ruchy i styl tzw. latino, albo użyć kroków np.

house’owych i ten sam układ może wyglądać zupełnie inaczej.
Dokładnie w ten sam sposób tworzymy układy na stepie, czyli specjalnej platformie do ćwiczeń.

Zajęcia grupowe są dla wszystkich. Istnieje tyle rożnych form, że każdy jest w stanie znaleźć i dopasować zajęcia odpowiednie
do swoich potrzeb i celów, a w ich doborze chętnie zawsze pomoże instruktor lub trener fitness.

Magdalena Burska – trener personalny, instruktor fitness,
fizjoterapeuta
Twoje zdrowie jest naszą pasją!
Prowadzimy zajęcia grupowe, na których koncentrujemy się na
problemach związanych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa:
zdrowy kręgosłup, aqua aerobik, pilates i joga zadbają o Wasze
samopoczucie.
Jeśli jednak to za mało, przyjdź na wysokospecjalistyczną terapię
manualną oraz skorzystaj z wachlarza masaży, które pozwolą Ci
w pełni i bez bólu cieszyć się każdą chwilą.
Ćwiczenia i urządzenia dobieramy do możliwości, zdolności
i potrzeb Klienta.
Oferujemy Państwu wiedzę i doświadczenie, aby utrzymać Wasz
stan zdrowia na najwyższym poziomie.
Miarą sukcesu jest nasza wiedza i Wasze zaufanie.
Przyjdź i sprawdź nas!

Tobiasz Witek – trener personalny, dwukrotny Mistrz Polski JuJitsu, od 2003 roku związany ze sportami siłowymi. Specjalista
dietetyki.
Indywidualne zajęcia z trenerem personalnym to najbardziej
efektywna oraz najbezpieczniejsza forma ćwiczeń fizycznych.
Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących
indywidualnego programu ćwiczeń oraz chcących uzyskać
szybsze efekty niż przy korzystaniu z zajęć grupowych.
Poprzez indywidualne treningi osiąga się najwyższą możliwą
koncentrację na realizację własnych celów. Uzupełniając trening
odpowiednimi zmianami w sposobie żywienia – systematycznie
oraz w sposób widoczny poprawiamy stan własnego zdrowia.
Ćwiczenia pod okiem dyplomowanego trenera personalnego
gwarantują: odpowiednio dobrany program treningowy
dostosowany do potrzeb oraz poziomu wytrenowania, ogromną
dawkę motywacji, bezpieczeństwo podczas wykonywania
ćwiczeń, pomoc w doborze suplementacji, porady dotyczące
prawidłowych nawyków odżywiania.
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Areny
Euro 2016
10.06.- 10.07.2016

Dwadzieścia cztery drużyny, dziesięć stadionów, pięćdziesiąt jeden meczów – Euro 2016 na francuskich boiskach (10 czerwca – 10 lipca) zapowiada
się wyjątkowo. Po raz pierwszy w turnieju finałowym weźmie udział tak wielka
liczba drużyn, co stawia przed
organizatorami dodatkowe wyzwania – podobnie jak
problemy, z którymi zmaga się obecnie Stary Kontynent. Turniej będzie specyficzny nie tylko z racji
ogromnych nakładów na jego bezpieczeństwo, ale także kwestii organizacyjnych. Grupy nie zostały tym
razem przydzielone do 2-3 ośrodków; mecze rozgrywane będą na terenie całej Francji, co pociąga za
sobą wyzwania logistyczne dla sztabów reprezentacji oraz kibiców. Najdalej położone od siebie obiekty
Euro 2016 – w Lille i Nicei – dzieli 1007 kilometrów. To potężny dystans. Warto jednak przypomnieć, że
cztery lata temu Gdańsk od Doniecka dzieliło ponad 1800 kilometrów...
Zapraszamy Czytelników w podróż po dziesięciu arenach mistrzostw Europy we Francji.
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Mecze Polaków
12 czerwca 2015, 18.00: Polska – Irlandia Północna
Stade de Nice „The Allianz Riviera”

16 czerwca 2015, 18.00: Niemcy – Polska
Saint Denis – Stade de France

21 czerwca 2015, 21.00: Polska – Ukraina
Marsylia – Stade Velodrome

Saint Denis – Stade de France
Największy obiekt sportowy we Francji, położony w miasteczku St. Denis należącym do 12milionowej aglomeracji paryskiej, gości większość meczów z udziałem reprezentacji narodowej. Został
wybudowany w ciągu 31 miesięcy (konstrukcja dachu wykonana została z elementów wyprodukowanych przez polskie firmy z Chojnic, Kluczborka i Wielunia), na potrzebę mistrzostw świata w 1998
roku. To tu Francuzi rozgrywali swoje legendarne spotkania – półfinał z Chorwacją oraz finał z Brazylią,
zakończony zwycięstwem gospodarzy (3:0). Poza tym stadion dwa razy był organizatorem finałów Ligi
Mistrzów: w 2000 (Real – Valencia 3:0) i 2006 roku (Barcelona – Arsenal 2:1). W 2003 roku odbyły się
tu lekkoatletyczne mistrzostwa świata.
12 marca 2006 podczas meczu Pucharu 6 Narodów w rugby Francja – Anglia (31:6) padł rekord frekwencji obiektu – na jego trybunach zasiadł bowiem nadkomplet 80 009 widzów.
W 2008 roku w sąsiedztwie areny została otwarta Aleja Gwiazd, gdzie swoje odciski dłoni pozostawiło wiele gwiazd francuskiego sportu: Laurent Blanc, Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane, Marcel Desailly,
Stephane Guivarc’h, Sebastien Loeb czy Yannick Noah. Na samym obiekcie koncertowali m.in. The
Rolling Stones, Madonna, U2, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Prince, Lady Gaga, Rihanna i One
Direction.
13 listopada 2015 roku okolice stadionu – w trakcie meczu Francja – Niemcy – stały się areną samobójczych ataków bombowych, od których rozpoczął się terrorystyczny atak na stolicę Francji. Jeden
z zamachowców wcześniej próbował dostać się na sam obiekt. Gdy się to nie udało – zadziałał system
bezpieczeństwa, który wykrył na nim kamizelkę wypełnioną ładunkami – w trakcie ucieczki wysadził
się w powietrze. Kilka minut później podobnie postąpił kolejny z zamachowców.
Przed EURO 2016 obiekt nie przechodził większych modernizacji, choć UEFA sygnalizowała, że
teren wokół stadionu jest niewystarczający dla spodziewanej liczby kibiców.

Stade de France
Klub grający na co dzień: brak
Rok otwarcia: 1998
Pojemność: 81338
Miejsca VIP: 6000
Mecze EURO 2016: 10.06. Francja – Rumunia (grupa A – mecz otwarcia); 13.06. Irlandia – Szwecja (grupa E); 16.06. Niemcy
– Polska (grupa C); 22.06. Islandia – Austria
(grupa F); 27.06. – 6. mecz 1/8 finału; 3.07. 4. ćwierćfinał; 10.07 - finał.
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Marsylia – Stade Velodrome
Stadion, powstały na terenie koszar, wybudowano na pierwsze „francuskie” finały
mistrzostw świata. W 1938 roku gościł dwa mecze turniejowe, siedem kolejnych –
w trakcie mundialu w 1998 r. Przed II wojną światową wcale nie był jednak ulubionym
obiektem miejscowego Olympique. Piłkarze tej drużyny chętniej grywali na ufundowanym częściowo przez kibiców Stade Huveaune.
Nazwa stadionu pochodzi od jego pierwotnego przeznaczenia: oprócz boiska piłkarskiego zawierał także tor kolarski, który jednak z czasem został usunięty na rzecz
zwiększenia liczby miejsc na trybunach. Dzisiaj jest on drugim co do wielkości tego
typu obiektem we Francji, a „olimpijczycy” ostatecznie przekonali się do tejże areny,
która była świadkiem ich największych trumfów w rodzimej piłce.
Pomimo swojej sławy, którą zawdzięcza unikatowej formie, wśród kibiców odwiedzających arenę przez lata nie cieszył się on dobrą opinią, ze względu na słabą
akustykę i widoczność oraz nieprzystosowanie do typowych nadmorskich warunków
pogodowych – silnego słońca i wiatru, przed którymi nie chronił. Dopiero zakończona
w 2014 roku modernizacja, polegająca na całkowitym zadaszeniu trybun, uczyniła go
w pełni komfortowym.

Stade Velodrome
Klub grający na co dzień: Olympique Marsylia
Rok otwarcia: 1937
Ostatnia modernizacja: 2011-2014
Pojemność: 67364
Miejsca VIP: 1263
Mecze EURO 2016: 11.06. Anglia – Rosja (grupa B); 15.06.
Francja – Albania (grupa A); 18.06. Islandia – Węgry (grupa F), 21.06. Ukraina – Polska (grupa C); 30.06. – 1. ćwierćfinał; 7.07. – 2. półfinał,

Lille – Stade Pierre Mauroy
Stadion w Lille jest całkowicie nowym obiektem, wybudowanym specjalnie na potrzeby EURO 2016. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie obiektów
tych mistrzostw – oprócz rozsuwanego dachu i nowoczesnych telebimów, może pochwalić się bardzo oryginalnym rozwiązaniem – połowa murawy jest składana, aby
zrobić miejsce na dodatkowe trybuny. To umożliwiło rozegranie meczów w ramach
turnieju mistrzostw świata w koszykówce mężczyzn 2015 oraz finału Pucharu Davisa,
w którym Francja zmierzyła się ze Szwajcarią.
Projekt wykonany przez firmę Valode & Pistre i Atelier Ferret otrzymał nagrodę
European Steel Design Award w 2013 roku. W czerwcu tegoż roku stadionowi nadano
imię Pierre’a Mauroya – byłego premiera i mera Lille.

Paryż – Parc de Princes

Stade Pierre Mauroy
Klub grający na co dzień: OSC Lille
Rok otwarcia: 2012
Pojemność: 50157
Miejsca VIP: 4965
Mecze EURO 2016: 12.06. Niemcy – Ukraina (grupa C); 15.06,
Rosja – Słowacja (grupa B); 19.06, Szwajcaria – Francja (grupa A); 22.06, Włochy – Irlandia (grupa E); 26.06.; 1/8 finału – 5.
mecz; 1.07. – 2. ćwierćfinał

Stadion swoją nazwę zawdzięcza swojej lokalizacji – zajmuje miejsce dawnego
parku i terenów łowieckich królów Francji. Na przełomie wieków – w epoce fin de
siecle – organizowano tu zawody lekkoatletyczne, potem wielokrotnie kończyły się
tu etapy Tour de France (po raz pierwszy w 1903 roku, w inauguracyjnej odsłonie
najsłynniejszego wyścigu świata). W roku 1905 wkroczyli tu piłkarze (Francja pokonała Szwajcarię 1:0 w swym pierwszym domowym meczu międzypaństwowym), rok
później później – rugbyści (Francja – Nowa Zelandia 8:38).
Kolejny obiekt sportowy powstał w tym miejscu w roku 1932 i też miał welodrom.
Tak naprawdę jednak Parc de Princes w obecnym kształcie narodził się w latach 60.
(w głowach projektantów) i latach 70. – w rzeczywistości. Służyć miał już tylko futbolowi i rugby, które zdominowały umysły francuskich kibiców. Wizjonerska koncepcja Rogera Talliberta, oddana do użytku w 1972 roku, została objęta prawną ochroną
z uwagi na jej wartość w historii architektury! Obejmuje ona m.in. dwupoziomowe Parc de Princes
Klub grający na co dzień: Paris Saint-Germain
trybuny, których kształt przez ponad 40 lat nie uległ zmianie.
Rok otwarcia: 1972
Na co dzień stadion użytkuje PSG – i to z jego katarskimi właścicielami wiązane są Pojemność: 48712
plany przebudowy (a raczej rozbudowy – do 75-tysięcznej widowni) kultowego obiek- Miejsca VIP: 2000
tu w stolicy Francji. A ową kultowość arena zyskała dzięki ogromnej liczbie ważnych Mecze EURO 2016: 12.06. Turcja – Chorwacja (grupa D); 15.06.
Rumunia – Szwajcaria (grupa A); 18.06. Portugalia – Austria
futbolowych wydarzeń. Była gospodarzem Euro 1984 i mundialu 1998, odbyły się tu (grupa F); 21.06. Irlandia Północna – Niemcy (grupa C); 25.06.
trzy finały Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (w tym ten pierwszy, w 1956 roku: – 3. mecz 1/8 finału
Stade Reims – Real Madryt 2:3), dwa – Pucharu Zdobywców Pucharów, jeden – Pucharu UEFA oraz 33 finały Pucharu Francji!
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Bordeaux – Stade de Bordeaux „Matmut Atlantique”

Stadion został wybudowany od podstaw, by gościć mecze mistrzostw Europy 2016. Za kształt obiektu odpowiedzialne było biuro architektoniczne Herzog & de Meuron – projektant m.in. Allianz Areny w Monachium,
St. Jakob-Park w Bazylei i słynnego „Ptasiego Gniazda” w Pekinie. Obiekt robi wrażenie oryginalną formą,
ale budowa stworzonego prawie całkowicie ze stali Stade de Bordeaux pochłonęła kwotę 183 mln euro (mniej
więcej 1/3 kosztów stadionu Narodowego Centrum Sportu w Warszawie). Powstał w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, przy współudziale Skarbu Państwa, gminy i aglomeracji Bordeaux oraz regionu Akwitanii.
Podmiotem współfinansującym budowę i operatorem na 30 lat została firma Vinci-Fayat. Pierwotnie zwany Nouveau Stade de Bordeaux, stadion zyskał sposora generalnego w postaci firmy ubezpieczeniowej „Matmut”.
Na razie arena gościła głównie mecze ligowe, a jedynym międzynarodowym spotkaniem był mecz towa-

„Matmut Atlantique”
Klub grający na co dzień: Girondins
Bordeaux
Rok otwarcia: 2015
Pojemność: 42115
Miejsca VIP: 4400
Mecze EURO 2016: 11.06. Walia – Słowacja (grupa B); 14.06. Austria – Węgry(grupa F); 18.06. Belgia – Irlandia
(grupa E); 21.06. Chorwacja – Hiszpania (grupa D); 2.07 - 3. ćwierćfinał

rzyski reprezentacji Francji i Serbii. Poprzednik nowoczesnego obiektu „Żyrondystów”, Chaban-Delmas, to
prawdziwa legenda francuskiej piłki. Tutaj odbywały się mecze m.in. mistrzostw świata w 1938 i 1998 roku.

Saint Etienne – Stade Geoffroy Guichard
Stade Geoffroy Guichard
Klub grający na co dzień: AS Saint
Etienne
Rok otwarcia: 1931
Ostatnia modernizacja: 2014
Pojemność: 38576
Mecze EURO 2016: 14.06. Portugalia
– Islandia (grupa F); 17.06. Czechy –
Chorwacja (grupa D); 20.06. Słowacja
– Anglia (grupa B); 25.06. – 1. mecz 1/8
finału

Stadion, dawniej między kibicami znany jako „Kocioł” ze względu na panującą na nim atmosferę, gościł w swojej historii wiele meczów , m.in.
dwa spotkania grupowe mistrzostw Europy 1984 oraz pięć podczas Pucharu Świata w 1998 roku. Mecz otwarcia stadionu został jednak szczególnie
zapamiętany, ponieważ gospodarze – AS Saint-Etienne – ponieśli druzgocącą porażkę z AS Cannes 1:9.
W 2013 roku otwarto po modernizacji północną trybunę. Przed pierwszym meczem, kiedy została ona udostępniona dla kibiców, fani przygotowali efektowną oprawę, na którą składały się wielki portret wodza indiańskiego (symbol najbardziej zagorzałej grupy kibicowskiej) oraz ogromne
racowisko. Zarząd spółki prowadzącej rozgrywki Ligue 1 dołożył jednak wszelkich starań, aby usunąć z Internetu filmiki pokazujące użycie niedozwolonej pirotechniki...
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Nicea – Stade de Nice „The Allianz Riviera”

Plany budowy nowego stadionu w Nicei powstały już w 2002 roku, kolejne w 2006, ale dopiero gdy Francja została gospodarzem mistrzostw Europy, w 2011 roku, zaczęły być wprowadzane
w życie. Allianz Riviera ma przed sobą nie tylko nadchodzące EURO, ma być także areną zmagań
uczestników turnieju piłkarskiego igrzysk olimpijskich 2024 – o ile zostaną one przyznane Paryżowi...
Szósty co do wielkości stadion jest prawdopodobnie najbardziej ekologicznym obiektem: pozyskuje energię potrzebną do funkcjonowania z paneli słonecznych, posiada własne ogrzewanie wykorzystujące energię geotermalną, a specjalnie zaprojektowany dach gromadzi wodę z opadów do

„The Allianz Riviera”
Klub grający na co dzień: OGC Nice
Rok otwarcia: 2013
Pojemność: 36178
Miejsca VIP: 400
Mecze EURO 2016: 12.06. Polska –
Irlandia Północna (grupa C); 17.06.
Hiszpania – Turcja (grupa D); 22.06.
Szwecja – Belgia (grupa E); 27.06. – 8.
mecz 1/8 finału

podlewania murawy. Pierwotnie nazwa obiektu miała brzmieć więc Nice Eco Stadium. Ostatecznie
zyskał on jednak sponsora – w 2012 roku 9-letnią umowę podpisano z firmą Allianz.
W 2014 roku na stadionie otwarto, a właściwie przeniesiono z Paryża, Narodowe Muzeum Sportu
wraz z jego zbiorami, zawierającymi ponad 45 tys. pamiątek i 400 dokumentów.

Lens – Stade Bollaert-Delelis

Stade Bollaert-Delelis
Klub grający na co dzień: RC Lens
Rok otwarcia: 1933
Ostatnia modernizacja: 2015
Pojemność: 38223
Mecze EURO 2016: 11.06. Albania –
Szwajcaria (grupa A); 16.06, Anglia
– Walia (grupa B); 21.06. Czechy –
Turcja (grupa D); 25.06. – 2. mecz 1/8
finału

W 1931 roku rozpoczęła się budowa stadionu, który swą pojemnością... przewyższa dziś liczbę mieszkańców Lens! Budowniczymi byli przede wszystkim bezrobotni górnicy, ale Polacy także odegrali znaczącą rolę: przez pierwsze półtora roku pomagali wznosić nasypy pod nową arenę. Na ceremonii otwarcia, poza hymnem
Francji, odegrany więc został także Mazurek Dąbrowskiego. Inwestycję prowadziła Kompania Kopalni Francuskich, na czele której stał Felix Bollaert – jeden
z dzisiejszych patronów obiektu. Drugi, Andre Delelis, to zasłużony mer Lens. Patroni trybun to z kolei np. Henri Trannin – legendarny bramkarz RC Lens, a potem
dyrektor sportowy klubu, oraz Elie Delacourt – przewodniczący organizacji kibicowskiej.
Obiekt – mocno związany z górnictwem, podobnie jak miasto – zależny był od kondycji tej branży. Kiedy była kiepska, źle działo się i z nim. W latach 70. runęła
ściana na trybunie honorowej i dopiero przekazanie przez klub stadionu w ręce miasta (za... jednego franka) okazało się drogą do modernizacji areny. Areny – dodajmy – dla francuskiej piłki zasłużonej. Grano tu mecze mistrzostw Europy’84 i mistrzostw świata’98. A reprezentacja Francji grała tu ośmiokrotnie, nie ponosząc
porażki!
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Nieruchomosci
na Florydzie
ATCHLEY INTERNATIONAL REALTY
Greta Kurpiewski
REALTOR
Cell: (941) 914-3277
Oﬃce: (941) 556-9100
greta1207@gmail.com
1734 Main Street
Sarasota FL 34236
●

Inwestycje



Domy na polach golfowych



Luksusowe domy i prestizowe nieruchomosci



Apartamenty



Kontakt po polsku z agentem nieruchomosci

Sarasota
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Tuluza - Stadium de Toulouse „Stadium Municipal”
„Stadium Municipal”
Klub grający na co dzień: Toulouse FC
Rok otwarcia: 1937
Ostatnia modernizacja: 2016
Pojemność: 33300
Mecze EURO 2016: 13.06. Hiszpania – Czechy (grupa D);
17.06, Włochy – Szwecja (grupa E); 20.06. Rosja – Walia
(grupa B); 26.06. – 4. mecz 1/8 finału

Stadion został wybudowany aby gościć mecze mistrzostw świata w 1938 roku. Później przeszedł dwie modernizacje, zanim został wybrany na jedną z aren
mundialu w 1998 roku.
Stadium Municipal znajduje się na wyspie na rzece Garonnie. Przez kibiców nazywany jest „Małym Wembley” ze względu na podobieństwo do londyńskiej
areny.
W 2001 roku konieczny był kolejny remont, z powodu wybuchu w ulokowanych w pobliżu zakładach chemicznych.
Z powodu konieczności obniżenia kosztów, przed Euro 2016 zrezygnowano z rozbudowania trybun, zmodernizowane zostały jedynie te już istniejące. Przez to
pojemność nie wzrosła, a wręcz spadła o ok. 2,5 tys. miejsc. Z zakładanych 70 mln euro, na przebudowę wydano jednak jedynie 45 mln.
Od 2009 roku trybuna zajmowana przez najbardziej fanatycznych kibiców nosi imię Brice’a Tatona, fana zabitego podczas wyjazdu miejscowej drużyny do
Belgradu na mecz Pucharu UEFA.

Lyon – Parc OL „Stade des Lumieres”
„Stade des Lumieres”
Klub grający na co dzień: Olympique
Lyon
Rok otwarcia: 2016
Pojemność: 59186
Miejsca VIP: 6000
Mecze EURO 2016: 13.06. Belgia –
Włochy (grupa E); 16.06, Ukraina –
Irlandia Północna (grupa C); 19.06,
Rumunia – Albania (grupa A); 22.06,
Węgry – Portugalia (grupa F); 26.06. –
7. mecz 1/8 finału; 6.07. –1. półfinał.

Obiekt nazwany „Stadionem Świateł” zastąpił wybudowany w 1950 roku Stade de Gerland, który mógł poszczycić się organizowaniem meczów
podczas mistrzostw Europy w 1984 roku i mistrzostw świata w 1998 roku. Kojarzył się też z najlepszymi latami Olympique Lyon, czyli czasami,
w których klub ten z powodzeniem grywał (czasem aż do fazy ćwierćfinałów) w Lidze Mistrzów.
Proces powstawania nowego stadionu w Lyonie trwał niemal 9 lat. Pierwsze wizualizacje pojawiły się w 2007 roku, pierwszy mecz na nowej arenie został rozegrany stosunkowo niedawno, bo 9 stycznia 2016 roku. Gospodarze pokonali Troyes 4:1. Otwarciu towarzyszyły występy artystyczne,
wystąpił m.in. muzyk will.i.am i grupy taneczne. Na trybunach zasiadło 55 tysięcy widzów. Na meczach Euro powinno ich być jeszcze o 5 tysięcy
więcej, generalnie zaś 10 procent widowni stanowią najdroższe miejsca VIP-owskie. Właściciele obiektu liczą, że rocznie przynosić on będzie zyski
w wysokości 100 mln euro!
Wnętrze obiektu zostało zaprojektowane tak, aby podtrzymać tradycję śpiewania przez kibiców podczas meczu: szczególny nacisk położono na
akustykę stadionu. Z kolei nieforemny dach, chroniący trybuny, jak i promenadę wokół obiektu, przypominać ma... koronę leśnych drzew! Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na gromadzenie deszczówki.
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Kamil GROSICKI
SPORT

To będzie wielkie święto futbolu
„Jest taki jeden piłkarz, który przyniósł reprezentacji szczęście – nazywa się Kamil Grosicki”
– tak na pytanie o odmianę, jaka dokonała się w naszej kadrze w ostatnich dwóch latach,
odpowiedział... Kamil Grosicki.
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Dobry rocznik 1988:

czu. Za to gol – co 126 minut, i miano

własną mentalnością i stosunkiem

Glik, „Lewy”, „Grosik”

„klubowego wicekróla strzelców”.

do tego, co robi. Dziś, z perspekty-

Coś w tym jest, że wraz z pojawie-

Któż nie chciałby mieć takiego „dżo-

wy lat i życiowej mądrości, której

niem się niespełna 28-letniego szcze-

kera” w swojej talii? Nic dziwnego,

nabrał, mówi krótko: – Potrzebuję

cinianina w drużynie Adama Nawałki,

że 11 marca – pięć dni po wspomnia-

anioła stróża, żeby mnie przysto-

biało-czerwoni stali się jedną z rewe-

nych derbach – władze Rennes sfi-

pował w niektórych momentach.

lacji cyklu kwalifikacyjnego do Euro

nalizowały dzieło podpisania nowej

Ale dziś też on sam jest dla siebie

2016. „Grosik” walczył, „Grosik” ki-

umowy z reprezentantem Polski. Na

takim aniołem stróżem. – Jeśli sam

wał, „Grosik” szarżował wzdłuż linii

jej mocy będzie grać we francuskim

się nie powstrzymam, to nikt nie

bocznej, „Grosik” wreszcie strzelał:

klubie do czerwca 2019 roku!

będzie tego w stanie zrobić – do-

we wspomnianych eliminacjach ME

Rocznik 1988 jest całkiem niezły

daje dla „Przeglądu Sportowego”,

i już po nich, w towarzyskich me-

w naszej piłce. Kamil Glik, Robert

w którym podsumowuje wszystkie

czach z Islandią i Czechami.

Lewandowski – obaj przyszli na

jasne i ciemne strony swej kariery.

Dla wychowanka Pogoni Szczecin

świat w tym właśnie roku. I Kamil

My z Kamilem Grosickim po-

sezon 2015/16 generalnie jest wyjąt-

Grosicki, który jednak w stosunku do

rozmawialiśmy nie o latach minio-

kowy – chyba najlepszy w karierze.

obu wymienionych wciąż jest o sto-

nych, ale o francuskiej codzienno-

6 marca, w prestiżowych dla Stade

pień niżej w klubowej piłce. – Gdy-

ści, towarzyszącej mu od prawie

Rennais derbach Bretanii z Nantes

bym mógł cofnąć czas, wykorzystać

2,5 roku w Rennes. O emocjach

(4:1), zdobył swoją ósmą bramkę li-

kilka lat wstecz tę wiedzę, którą mam

związanych

gową w sezonie, bijąc dotychczaso-

obecnie, pewnie sporo rzeczy bym

machami w Paryżu, o spogląda-

wy „rekord życiowy” (siedem trafień

w swym futbolowym życiu zmienił –

niu z nieufnością na klienta przy

w rozgrywkach 2011/12 dla tureckie-

i może był na jeszcze wyższej półce

sąsiednim stoliku w restauracji,

go Sivassporu). A to wszystko w mo-

niż Rennes – przyznaje w dużym wy-

i o znajomych z arabskimi korze-

mencie, w którym we francuskim

wiadzie na kolejnych stronach „Sile-

niami: normalnych, ufnych i god-

klubie tak naprawdę był... głównie re-

sia Business&Life”. Bo zmagał się on

nych zaufania ludziach. No i oczy-

zerwowym! Średnia minut na boisku

w tych minionych latach z wieloma

wiście o nadziejach związanych

w Ligue 1? Ledwie 38 minut w me-

rzeczami, w tym tą najważniejszą:

z Euro 2016... Zapraszamy!
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niedawnymi

za-

Foto: pressfocus

Jeździmy czasem z rodziną do Paryża, zaglądamy
do tamtejszych knajpek. I widzę, że ludzie
jednak częściej uważnie rozglądają się wokół
siebie, spoglądają przez ramię, za plecy... Mnie
też te lęki nie omijają – mówi „nasz człowiek we
Francji”. Ale gorąco zaprasza na Euro 2016.
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granej często decyduje dyspozycja dnia

zespołu

zespołu i poszczególnych zawodników.

strzelając gole w ćwierć- i półfina-

Nie chcę dziś mówić o konkretnych pla-

le – dop. red.). Przegraliśmy, niestety,

nach, a nawet o marzeniach. Chcę po

z Guingamp 0:2, ale i tak przeżycie było

prostu z biało-czerwonymi zagrać tak,

wielkie i niezapomniane. Pozostałe dwa

aby nas i samą imprezę polscy kibice za-

stadiony też są niesamowite, a przede

pamiętali na długie lata.

wszystkim – położone w miejscach bę-

decydującej

rozgrywki,

– Czuł już Pan w ostatnich tygo-

dących atrakcją samą w sobie dla ki-

dniach większe napięcie wśród Fran-

biców. Lazurowe Wybrzeże to – obok

cuzów, związane z turniejem?

Paryża – zdecydowanie najpiękniejsze

– Rozpocznie się on 10 czerwca,
zapewne dopiero w ostatnich dniach
przed inauguracją gorączka rywalizacji

tereny we Francji.
– Rozumiem, że te rejony kraju nie
są już Panu obce?

– Na łamach naszego kwartalnika

zacznie się udzielać Francuzom. Przez

– Oczywiście. Od Paryża dzieli nas

prezentujemy tych, których postrzega-

całą wiosnę kibice żyli tu walką w lidze.

350 kilometrów, więc nawet jeśli nie do

my jako „ludzi sukcesu”. Pan sporto-

Oczywiście, Paris St. Germain rozgryw-

samej stolicy, to przynajmniej do Di-

wo czuje się człowiekiem spełnionym?

ki zdominował, ale za jego plecami na-

sneylandu staramy się rodzinnie jeździć

Na topie?

prawdę każdy mógł wygrać z każdym.

w miarę regularnie. Na Lazurowym Wy-

– Pracuję nad tym, by wejść na ten

Było więc bardzo ciekawie. Być może

brzeżu też już byliśmy, więc z czystym

szczyt; również szczyt własnych moż-

w miastach-gospodarzach Euro jakieś

sumieniem mogę je polecić wszystkim

liwości. Ostatnio idzie całkiem nieźle,

elementy związane z imprezą pojawia-

kibicom. Przyjedźcie 2-3 dni wcześniej,

choć droga do tego, by poczuć się speł-

ły się wcześniej; ja w Rennes – które

wypocznijcie, no i dopingujcie nas. Li-

nionym piłkarzem, jeszcze bardzo długa

akurat meczów turniejowych gościć nie

czymy na waszą obecność na tych pięk-

przede mną.

będzie – atmosfery mistrzostw w marcu

nych obiektach, na których miejsc na

czy kwietniu jeszcze nie czułem.

pewno nie braknie. Na trybunach w St.

– Jednym z „przystanków” do tego
spełnienia piłkarskiego będzie z pew-

– Od momentu losowania wiemy,

Denis zasiąść może ponad 80 tysięcy wi-

nością turniej finałowy Euro 2016,

że Polacy zagrają swe mecze grupowe

dzów, a w Marsylii – prawie 70 tysięcy.

prawda?

na Allianz Arenie w Nicei (12 czerwca

Obiekt w Nicei jest nieco mniejszy, za to

– To oczywiście wielkie przeżycie być

z Irlandią Płn.), na Stade de France

ultranowoczesny. Strasznie żal mi było,

członkiem kadry narodowej, regularnie

(16 czerwca z Niemcami) oraz na Sta-

gdy przed rokiem z gry na nim wyłączy-

powoływanym na jej mecze. Więcej –

de Velodrome w Marsylii (21 czerwca

ła mnie kontuzja.

dość regularnie grającym w pierwszej

z Ukrainą). Jakieś szczególne wspo-

jedenastce. Jestem z tego dumny. Sam

mnienia z tych obiektów?

awans naszej reprezentacji do turnieju

– Z jednego na pewno – myślę o Sta-

we Francji był dużym sukcesem, ja – mó-

de de France. To właśnie tutaj, dwa lata

wiąc nieskromnie – miałem w nim spory

temu, przy 80 tysiącach ludzi, grałem

udział. Moje prognozy na Euro? Wyjście

z Rennes w finale Pucharu Francji (Ka-

z grupy jest planem minimum, a potem...

mil Grosicki miał duży wkład w awans

zobaczymy. W fazie pucharowej o wy-
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– Paryż, Cote d’Azur... Co jeszcze

przy francuskich kibicach. Są równie

zwłaszcza w Marsylii czy w St. Etienne.

z francuskich atrakcji poleca Kamil

żywiołowi i pomysłowi przy kreowa-

– A jak jest z popularnością pił-

Grosicki po ponad dwóch latach po-

niu stadionowych opraw, co nasi pol-

karzy? Często zdarzają się Panu na

bytu?

scy „ultras”?

ulicach Rennes takie pozytywne „zaczepki”: prośby o autograf, wspólne

– Ze względu na bliską odległość od

– Polska pod tym względem na pew-

Rennes, często wybieram się z rodziną

no jest wyjątkowa, skoro na wielu sta-

do Saint Malo. Urocze miejsce.

dionach przy okazji każdego meczu fani

– W minionym sezonie – na pewno

prezentują nową oprawę. Tutaj nie dzie-

częściej niż w poprzednich, bo jednak

je się to tak często. Ale te najważniejsze

byłem wyróżniającą się postacią druży-

spotkania Rennes – choćby derby Breta-

ny. Ja nigdy, gdziekolwiek grałem, nie

nii z Nantes – wywołują wielkie emo-

miałem problemów z tym, by w miejscu

cje, a przygotowania kibiców do

publicznym zatrzymać się, porozma-

nich trwają bardzo długo. Zresz-

wiać z chętnym do pogawędki kibicem,

tą sama gra w takich derbach

dać autograf, przybić „piątkę”. Tak jest

– przy 30 tysiącach ludzi na

i we Francji, w Rennes – ludzie tu żyją

widowni – wywołuje dresz-

piłką, więc rozpoznają zawodników. Nie

czyk.

narzekam w każdym razie na kontakty

na chwilkę

– Na francuskich stadio-

z fanami, choć czasami „dopadają” mnie

nach tak ukochana przez

w nieoczekiwanych miejscach. Proszono

polskich fanów pirotechni-

mnie o autografy na przykład w Disney-

ka się pojawia?

landzie, gdzie raczej nie spodziewałem

– Nie. Dominują tu flagi,

się spotkać naszych sympatyków.

czasem

– Przedłużył Pan kilka tygodni temu

kartoniada. No i jest

kontrakt z Rennes aż do 2019 roku. To

bardzo głośno –

jest właśnie klub, który może być tym

transparenty,

wymarzonym szczytem dla Pana?
– Skoro ze Stade Rennais przez cały
sezon plasowaliśmy się w czołówce Ligue 1, walcząc o kwalifikację do Ligi
Europy, a nawet Champions League, to
chyba można mówić o satysfakcji z tytułu gry w takim właśnie zespole.

Foto: pressfocus

– Zatrzymajmy się

zdjęcie?
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– Polscy piłkarze, zwłaszcza ci

pracowałem. A przeskok jakościowy

siedziałem na ławce, czekając na swą

młodzi, dzieląc się spostrzeżeniami

był. W końcu Ligue 1 to jedna z pięciu

szansę. Wreszcie ją dostałem w jednym

z zachodnich krajów, używają „słów-

topowych lig europejskich. W Turcji,

z meczów, wchodząc na boisko w trakcie

wytrychów”. „Tu zobaczyłem, jak po-

gdzie i tak grano na wyższym poziomie

gry. I po strzelonej bramce podbiegłem

winien funkcjonować profesjonalny

niż w Polsce, miałem czas na przyjęcie

do trenera, pokazując mu wymownie:

klub” – mówią na przykład. Pan też

piłki, rozglądnięcie się, zagranie. We

„Tu, na murawie, jest moje miejsce!”.

ma podobne wnioski dotyczące różnic

Francji go nie ma. Przyjmujesz piłkę już

Eksplodowała we mnie ta frustracja,

między piłką polską a zachodnią?

z obrońcą na plecach, więc najlepiej po

tłumiona przez tygodnie. Ale szybko

– Podstawowa różnica to bazy trenin-

prostu odegrać ją „na jeden kontakt”.

uświadomiłem sobie, że to było mało

gowe. Już w Turcji, w Sivass, ośrodek

Trochę to trwało, nim się z taką grą

profesjonalne. Przyszedłem więc następ-

treningowy był naprawdę „z górnej pół-

oswoiłem.

nego dnia do trenera, przeprosiłem...

ki”. W Rennes jest podobnie. To ważne

– W Białymstoku w tych trudnych

– Jak wyglądają we Francji te chwi-

zwłaszcza w szkoleniu młodzieży, która

momentach opowiadał Pan o tym

le, w których drużyna ma wolne po

nie musi się uczyć techniki na klepiskach

w wywiadach – prezes Cezary Kule-

treningu? Buduje się w jakiś sposób

pełnych nierówności. Sam się zastana-

sza był człowiekiem, który „Grosika”

integrację również poza boiskiem?

wiam, gdzie byłbym dziś, gdyby wła-

potrafił i przytulić, i ofuknąć w ra-

– Zdarzają się od czasu do czasu kola-

śnie w juniorskich czasach dane mi było

zie potrzeby. Nawet użył Pan pojęcia

cje organizowane przez klub dla zawod-

korzystać z takich obiektów, jakie mamy

„drugi ojciec”. We Francji też zdarza

ników i ich rodzin. Takie, by się lepiej

tutaj. Na szczęście – zdaje się – w Polsce

się zawodnikom i działaczom funkcjo-

poznać, by pogadać „na luzie” o tym, co

pod tym względem też coś drgnęło. Na-

nować w takich właśnie „familijnych”

boli i co jest OK. Ale nie jest to jakiś sta-

wet moja macierzysta Pogoń Szczecin

relacjach?

ły punkt klubowego życia.

choć wciąż jeszcze nie ma stadionu li-

– W Jagiellonii rzeczywiście atmosfe-

– Ma Pan jednak zapewne grono

gowego z prawdziwego zdarzenia, dys-

ra stworzona przez prezesa Kuleszę była

kolegów, do których Panu bliżej niż

ponuje już kilkoma fajnymi płytami do

niezwykła. Tłumaczył, pocieszał, dora-

do innych?

treningów i szkolenia dzieciaków.

dzał, uczył życia... Tutaj wychodzi się

– Owszem. Na pewno jest w nim Gel-

z założenia, że każdy zawodnik to praw-

son Fernandes – reprezentant Szwajcarii,

– A kwestie organizacyjno-finansowe?

dziwy zawodowiec, więc... przydają mi

były zawodnik m.in. Manchsteru City.

– We Francji niedopuszczalne i nie-

się te życiowe nauki z Białegostoku. Jak

Grał też we Włoszech i Bundeslidze.

wyobrażalne jest, by kluby nie płaciły

to mówią – „krótka piłka”. W zawodo-

Również Senegalczyk Cheikh M’Ben-

swym zawodnikom, albo miały w tych

wym futbolu podpadniesz raz, pogrożą

gue. No i Francuzi: Sylvain Armand,

wypłatach paromiesięczne poślizgi.

ci palcem, ale dostaniesz drugą szansę.

który przed przyjściem do Rennes 10 lat

Jeśli jednak powtórzysz błąd, prędzej

grał w Paris St. Germain, oraz Benjamin

czy później podziękują ci, rozwiążą

Andre.

– Pan miał to szczęście, że omijały
Pana takie kłopoty, prawda?
– Rzeczywiście. Pogoń czy Jagiello-

z tobą kontrakt. Mówię o generalnych

nia to bardzo solidne kluby. Może nie

zasadach, nie zamierzam nikomu dawać

płaciły bardzo dużo, ale za to regularnie

indywidualnych rad. Każdy jest kowa-

– Drażliwy temat... Zawsze byłem

i na czas. Legia to w ogóle inna półka

lem własnego losu w zawodowej piłce.

człowiekiem, któremu wiedza nieko-

– bardzo zbliżona już do „średniej eu-

Jak wykorzysta daną mu okazję, tak się

niecznie sama wchodziła do głowy,

ropejskiej” z najlepszych lig na konty-

w nim ustawi. Ja już wiem, że gdybym

a nauka nie była ulubionym sposobem

nencie.

mógł cofnąć czas, wykorzystać kilka lat

spędzania czasu (śmiech). Powiedział-

wstecz tę wiedzę, którą mam obecnie,

bym więc, że... walczę z tym tematem.

pewnie sporo rzeczy bym w swym fut-

Wywiadu pewnie jeszcze bym się nie

bolowym życiu zmienił – i może był na

odważył po francusku udzielić. Ale na

jeszcze wyższej półce, niż Rennes.

publicznych spotkaniach z kibicami już

– Liga francuska sportowo z pewnością przewyższa polską...
– Jest bardzo wymagająca. Nieprzy-

Foto: pressfocus

padkowo wielu piłkarzy, w tym Pola-
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– A propos: jak idzie opanowywanie
podstaw francuskiego?

ków, „odbija” się od niej.

– Pan – wiemy to jeszcze z ligi pol-

stawałem odważnie przed mikrofonem.

– Panu to nie groziło?

skiej – był raczej facetem charak-

Na szczęście na razie w klubie ten mój

– Nie, bo nie mam zwyczaju opo-

ternym. Zdarzyła się więc już Panu

„francuski – niefrancuski” nikomu nie

wiadania, że muszę się przyzwyczaić,

w Rennes sytuacja, o której mówił

przeszkadza. Najważniejsze, że po pił-

zaaklimatyzować. Zakładałem, że od

Pan w kategoriach „pogrożenia pal-

karsku dogaduję się z chłopakami na bo-

początku „ruszę z kopyta”. Może nie

cem”?

isku. A jeżeli czegoś z trenerskiej odpra-

wszystko wyszło mi tak jak chciałem,

– Może nie aż tak drastycznie, ale jed-

wy nie rozumiem, biorę po niej na bok

ale nigdy się na nic nie żaliłem, tylko

ną z takich sytuacji przeżyłem. Długo

asystenta, który cierpliwie tłumaczy mi

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA BUSINESS & LIFE

105

lu dobrych znajomych wśród Arabów
i każdy z nich jest zaszokowany tym, co
się stało pół roku temu.
– Zaczęliśmy rozmowę pytaniem
o futbolowe spełnienie. Zakończymy
pytaniem o to, czy czuje się Pan spełniony życiowo...
– Na pewno. Mam cudowną żonę,
4-letnią córeczkę, wychowuję też syna
małżonki z poprzedniego związku. Jest

więc za kogo czuć się odpowiedzialnym
(śmiech). Ale to fajne uczucie, dające dużo satysfakcji. Nie powiem,
to, czego nie „złapałem”.

to wszystko nie jest łatwe: syn

– Do zwyczajów francuskich – wina

żony poszedł do szkoły

do kolacji – się Pan przyzwyczaił?

w Polsce, więc ona spo-

– Nie polubiłem go, mówiąc szcze-

ro czasu spędza ostat-

rze.

nio

– A francuską kuchnię?

Dariusz
Leśnikowski

w nim miejsca na zbyt wiele „wariacji”.
Tu, we Francji, pozwalam sobie częściej
niż wcześniej na owoce morza, które
bardzo polubiłem.
– Nie. Jeżeli już, to żona. Ale częściej

starają

się

żyć

normalnie, nie roz-

ka ich jeść nie może, więc w lokalu ma

trząsać tego, co się

możliwość wyboru innych przysmaków.

zdarzyło. Myślę jednak,
że wciąż wewnętrznie to

mat: ostatnie miesiące we Francji to

przeżywają. Jak mówiłem,

stan wyjątkowy. Odczuł Pan to?

jeździmy czasem z rodziną

– W trakcie zamachów byłem na zgru-

do Paryża, zaglądamy do tam-

powaniu polskiej reprezentacji, więc

tejszych knajpek. I widzę, że ludzie

przeżywałem wszystko „na odległość”.

jednak częściej uważnie rozglądają się

Ale już po wylądowaniu w Paryżu kon-

wokół siebie, spoglądają przez ramię,

trole były bardziej drobiazgowe, a samo

za plecy... W końcu spora część tamtych

Rennes, do którego wróciłem w środku

zamachów miała miejsce właśnie w re-

nocy, sprawiało wrażenie miasta wymar-

stauracjach. Mnie też te lęki nie omijają.

łego. Wcześniej się to nie zdarzało.

Też podświadomie szukam wokół siebie

– Dziś Francuzi mają w podświadomościowo zagrożenie?
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– Na co dzień

wychodzimy do restauracji, bo małżon-

– Na koniec jeszcze jeden ważny te-

walizkach”

Rozmawiał

– Jadłospis piłkarza raczej jest standardowy, niezależnie od kraju. Nie ma

– Sam Pan je przyrządza?

„na

i w drodze.

tych, którzy chcą zrobić krzywdę Europie. Niezależnie od tego, że mam wie-
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