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Oddajemy w Wasze ręce 38. wydanie magazynu Silesia
Business & Life i zapraszamy do lektury. Tym razem sporo wywiadów z artystami. Rozmawiamy z Roksaną Węgiel
– zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji The Voice Kids
oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a także
z Amelią Andryszczyk – jedną z finalistek The Voice Kids
oraz uczestniczką eliminacji do Eurowizji w 2016 roku.
Świat muzyki reprezentuje także nasz kolejny rozmówca
Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, aktor, instrumentalista,
prezenter telewizyjny, dyrygent, solista teatrów operowych,
animator kultury, twórca i dyrektor kilku muzycznych festiwali. Z kolei z Andrzejem Styrną, śląskim malarzem obchodzącym 30-lecie pracy artystycznej, rozmawiamy o tym, co
go inspiruje i co dla niego w jest w sztuce najważniejsze.
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, opowiada o nowo powstałej tężni solankowej, natomiast z dr. Januszem Michałkiem, prezesem Zarządu Katowickiej Strefy
Ekonomicznej SA rozmawiamy na temat ponad dwudziestoletniej działalności KSSE.
Polecamy także wywiad (w języku polskim i angielskim) z Akbarem Al Bakerem, dyrektorem generalnym Qatar Airways – najbardziej rozpoznawalną postacią w globalnym
przemyśle lotniczym.
Karolina Wojtas z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy przybliża pracodawcom przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, a Dorota Stania – doktor nauk medycznych,
specjalistka stomatologii estetycznej oraz stomatolodzy ze Specjalistycznego Centrum
Stomatologii i Medycyny 4dent odpowiadają na pytania dotyczące problemów z uzębieniem.
Nie może oczywiście zabraknąć artykułu dotyczącego reprezentanta sportu – tym razem będzie to Witold Bańka, polski lekkoatleta, sprinter, od 2015 minister sportu i turystyki, członek Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej, w 2019
wybrany na przewodniczącego tej organizacji.
Jest też relacja z kolejnych turniejów eliminacyjnych Silesia Business & Life Golf Cup,
które zostały rozegrane w Pętkowicach koło Wejherowa, Krakowie i Pasłęku. A szukającym egzotycznych miejsc na turystyczne wojaże polecam tym razem wycieczkę do
Singapuru, o którym opowiadam w dziale Podróże.
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl,
które staramy się na bieżąco aktualizować oraz zmieniać ich oblicze, jak również do
ściągnięcia darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tablety i smartfony.
Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic
Project Manager

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Spełnij marzenie o ubraniu przygotowanym wyłącznie dla Ciebie!

www.furelleofficial.com
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Akbar Al Baker
Polacy są gościnni i otwarci
BUSINESS

Wywiad z Dyrektorem Generalnym Qatar
Airways Group, Jego Ekscelencją Panem
Akbar Al Baker

– Niedawno ogłosił Pan, że Qatar Airways Group nie będzie już
korzystać z Airbusa A380. Z czego wynika ta decyzja?

Interview with Qatar Airways Group Chief
Executive, H.E. Mr Akbar Al Baker

– You have recently announced that you are not going to use
Airbus A380 anymore. What does this decision result from?

– A380 zmienił rynek, ale być może pojawił się w niewłaściwym mo-

– The A380 was a game changer, but maybe it came at the wrong

mencie, gdy ceny paliwa gwałtownie wzrosły. Jako samolot doskonale

time with the fuel prices skyrocketing after its introduction. As an air-

nadaje się do tras wymagających dużej pojemności. Z powodzeniem

craft, it is very well suited for routes that require high capacity. We have

wdrożyliśmy go na rynkach, na których widzimy tak dużą liczbę pasa-

successfully deployed it in markets where we see this large volume of

żerów i obsługujemy lotniska o ograniczonym dostępie. Jesteśmy dumni

passengers and operate to slot-restricted airports. We pride ourselves

z utrzymania nowoczesnej floty z najnowszą technologią i możliwie naj-

on maintaining a modern fleet with the most up-to-date technology and

niższymi wskaźnikami emisji.

lowest emissions possible.

– Które więc samoloty będą używane przez Qatar Airways na najdłuższych trasach?

– Which planes will be used by Qatar Airways for the longest
routes?

– Obsługujemy najnowocześniejsze samoloty szerokokadłubowe,

– We operate our state-of-the-art wide-body aircraft, including the

w tym Boeing B777, Airbus A350 i wspomniany A380, na naszych lotach

Boeing B777, Airbus A350 and A380, on our long-haul flights. Such

długodystansowych. Takie trasy obejmują: Montreal, Nowy Jork, Sydney,

routes include: Montreal, New York, Sydney, Auckland and Tokyo.

Auckland i Tokio. Jako zamiennik A380 przyjrzymy się Boeingowi 777X,

As a replacement for the A380 we will be looking at the Boeing 777x,

który reprezentuje nową generację super wydajnych samolotów o dużej

which represents the next generation of wide-bodied, super-efficient

mocy.

aircraft.

– Kiedy można spodziewać się jego wdrożenia?

– When do you plan to launch new planes?

– Czekamy w tej chwili dwa pierwsze modele samolotów - Boeing

– Qatar Airways is currently waiting to receive its first two brand

B777X i Airbus A321LR/NEO. Linia lotnicza z niecierpliwością ocze-

new aircraft models – the Boeing B777X and the Airbus A321LR/

kuje na ich dostawę w najbliższej przyszłości. Na pewno poinformujemy

NEO aircraft. The airline is looking forward to taking delivery of these

naszych klientów i rynek, gdy tylko będziemy gotowi wprowadzić nowe

in the near future. You can be assured we will be telling our customers

maszyny do eksploatacji.

and the market as soon as we are ready to bring these new aircraft into
service.

– Ile samolotów zamierza Pan kupić?
– Zamówiliśmy ponad 300 samolotów, z nową dostawą średnio co
dziesięć dni, utrzymując średni wiek naszej floty poniżej pięciu lat. Tego
oczekują od nas nasi klienci.

– How many planes are you going to purchase?
– We have a backlog of more than 300 aircraft, with a new delivery
on average every ten days, keeping our average fleet age below five
years, which is the level we desire and which our customers have come

– Jest Pan jedną z najwybitniejszych osób w globalnym świecie lot-

to expect.

nictwa. Wszyscy przewoźnicy obserwują Pańskie decyzje. Jak Pańska decyzja o rezygnacji z Airbusa A380 może wpłynąć na inne linie
lotnicze?
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– You are one of the most distinguished individuals in the global
aviation world. All carriers do follow your decisions. Do you think

– Airbus ogłosił, że zaprzestanie produkcji A380 do 2021 roku. Ma-

your decision to give up Airbus A380 will influence other airlines?

szyna ta to wspaniały samolot, a my z przyjemnością będziemy z niej

– Airbus has announced that it would stop production of the A380

korzystać, dopóki nie osiągną dziesiątego roku eksploatacji. Podejmuję

by 2021 and it remains a superb aircraft and we shall be happy to con-
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decyzje na podstawie tego, co najlepsze dla klientów Qatar Airways i in-

tinue to fly our fleet of them until they reach their tenth anniversary. I

teresariuszy linii. Decyzje podejmowane przez inne linie lotnicze zależą

make decisions based on what is best for the customers of Qatar Air-

od ich własnych potrzeb.

ways and its wider stakeholders. The decisions made by other airlines
depend on their own needs.

– Myśli Pan, że samoloty ponaddźwiękowe wrócą? W ubiegłym
roku wyraził Pan zainteresowanie projektem pasażerskiego samolotu

– Do you believe supersonic planes will be back? Last year you

ponaddźwiękowego, w wyniku którego Qatar Airways byłby pierw-

expressed your interest in the project of a passenger supersonic

szym komercyjnym użytkownikiem takiego samolotu na świecie.

plane, as a result of which Qatar Airways would be the first com-

– W Qatar Airways jesteśmy otwarci na wszystkie osiągnięcia tech-

mercial user of such a plane in the world.

nologiczne i będziemy oceniać nowe samoloty indywidualnie. Zawsze

– Qatar Airways keep an open mind regarding all technological ad-

wspieramy innowacje, gdy są one dostosowane do potrzeb klientów i,

vances and will judge new aircraft on a case-by-case basis. We always

szerzej, potrzeb globalnego społeczeństwa

support innovation where it is aligned with the needs of customers and,
more broadly, the needs of global society

– W przeszłości pasażerowie mieli już okazję podróżować samolotem ponaddźwiękowym (Concorde). Jednak ostatni ponaddźwiękowy
lot pasażerski odbył się w 2003 r.

– In the past passengers had an opportunity to travel by a supersonic plane (Concorde). However, the last supersonic passenger

– Samoloty ponaddźwiękowe to stosunkowo „nowa” technologia. Myślę, że nie potrwa to dłużej niż kilka lat i komercyjne samoloty ponad-

flight took place in 2003. Do you think passengers will travel by
supersonic machines again?

dźwiękowe zostaną wprowadzone na rynek lotniczy. Jeśli tak się stanie,

– As mentioned above, seeing this is relatively ‘new’ technology,

zastanowimy się czy taki samolot jest dla nas odpowiedni. Oczywiście

it won’t be until a few more years until commercial aircraft with this

czas jest bardzo ważny, jeśli chodzi o podróże i cieszę się, że w najnow-

supersonic capability are rolled out into the aviation market. If it hap-
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pens, we will assess it to see if it is right for us. Of course time is very
important when it comes to travel and I am pleased to see we were
named the world’s most punctual airline in the latest AirHelp survey.
But it is also about the way in which people travel – the service they
szym badaniu AirHelp zostaliśmy uznani za najbardziej punktualną linię

receive, the quality of their seat whichever cabin they sit in. There is a

lotniczą na świecie. Ale chodzi również o sposób, w jaki ludzie podróżują

saying ‘the journey is the reward.’ That’s never been truer than when

- usługi, które otrzymują, jakość miejsca, w którym przebywają. Jest takie

flying with us.

powiedzenie: „podróż jest nagrodą”. To zawsze odnosi się do podróżo– We live in the times of technological progress. Development is

wania z nami.

one of the major objectives of any well-functioning enterprise. Ma– Żyjemy w czasach postępu technologicznego. Rozwój jest jednym

jor players have already started working on autonomic, electrical

z głównych celów każdego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.

or hybrid planes. Which of those innovations may be implemented

Główni gracze rozpoczęli już pracę nad samolotami autonomicznymi,

by Qatar Airways?

elektrycznymi lub hybrydowymi. Które z tych innowacji mogą zostać
wdrożone przez Qatar Airways?

– At Qatar Airways, we continuously seek to elevate the expectations of our passengers’ journey with a refined level of innovation. As

– W Qatar Airways nieustannie dążymy do połączenia oczekiwań doty-

the global launch customer of the Airbus A350-1000, we fulfill this

czących podróży naszych pasażerów z wyrafinowanym poziomem inno-

promise by being the first airline across the globe to fly the most tech-

wacji. Jako globalny klient Airbusa A350-1000, spełniamy tę obietnicę,

nologically advanced and one of the most efficient aircraft in the skies.

będąc pierwszą linią lotniczą na świecie, która lata najbardziej zaawanso-

It uses the Rolls-Royce Trent XWB engine, which utilizes the very

wanym technologicznie i jednym z najbardziej wydajnych samolotów na

latest technology.

niebie. Wykorzystuje silnik Rolls-Royce Trent XWB, oparty o najnowszą
technologię.

Qatar Airways is proud to be the global launch partner of RollsRoyce’s new Virtual Reality training tool. I think that underlines our

Qatar Airways jest dumny z tego, że jest globalnym partnerem starto-

commitment to innovation, and it means we are the first airline to trial

wym nowego narzędzia szkoleniowego Rolls-Royce’s Virtual Reality.

the ground-breaking new technology as part of our engineering tra-

Myślę, że to podkreśla nasze zaangażowanie w innowacje, a to ozna-

ining plan.

cza, że jesteśmy pierwszą linią lotniczą, która wypróbowała przełomową nową technologię w ramach naszego planu szkoleń technicznych.

The new tool is designed to provide engineers with Rolls-Royce
Trent XWB refresher training in a virtual environment without the

Nowe narzędzie ma na celu zapewnienie inżynierom szkolenia od-

need for a physical engine to work on. Qatar Airways engine-

świeżającego Rolls-Royce Trent XWB w środowisku wirtualnym, bez

ers will be the first in the industry to experience this cutting-

konieczności pracy z fizycznym silnikiem. Inżynierowie Qatar Airways

edge technology.

jako pierwsi w branży skorzystają z tej najnowocześniejszej tech– Qatar Airways has always set new trends in pro-

nologii.

ducts and services offered by airlines (e.g. introduc– Qatar Airways zawsze wyznacza nowe trendy

tion of business class packages). What about economic

w produktach i usługach oferowanych przez li-

passengers? Do you intend to introduce any changes?

nie lotnicze (np. wprowadzenie pakietów

– Qatar Airways’ new Economy Class experience fe-

klasy biznesowej). Co

atures a seat with an innovative 19-degree recline system,
additional legroom, dual trays, 13.3-inch 4K widescreens

z pasażerami ekonomicznymi? Zamierza Pan
wprowadzić jakieś zmiany?
and type ‘C’
Nowe doświadczenie w klasie ekonomicznej Qatar Airways obejmuje

port. The airline’s new in-flight dining experience

przestrzenią na nogi, podwójnymi tacami, 13,3-calowymi ekranami pa-

‘Quisine’, truly redefines Economy Class service,

noramicznymi 4K i szybkim portem USB typu „C”. Nowa linia lotnicza

with all new retail-style tableware, a menu offering

„Quisine” na nowo definiuje usługę klasy ekonomicznej, oferując wszyst-

more choices, 25 per cent larger main courses, 20 per

kie nowe naczynia stołowe, menu oferujące więcej opcji, 25% większe

cent larger appetisers, and 50 per cent larger desserts.

dania główne, 20% większe przekąski i 50% większe desery.
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fast charging USB

fotel z innowacyjnym 19-stopniowym systemem odchylania, dodatkową

The airline is especially pleased to be ‘going green with Qu-

Linia lotnicza jest szczególnie zadowolona z tego, że jest „ekologiczna

isine’, as the new Economy Class proposition sees a significant

dzięki Quisine”, ponieważ nowa propozycja klasy ekonomicznej odno-

increase in rotable, recyclable and biodegradable products and

towuje znaczny wzrost liczby produktów nadających się do recyklingu

reduction in single-use plastic. Economy Class passengers will

i biodegradowalnych oraz zmniejszenie ilości plastiku jednorazowego

also be able to enjoy improved connectivity, including up to 10

użytku. Pasażerowie klasy ekonomicznej będą mogli również cieszyć się

times faster broadband, as well as more than 4,000 entertainment

SILESIA BUSINESS & LIFE

lepszą łącznością, w tym nawet 10-krotnie szybszym łączem szerokopa-

options on Qatar Airways’ Oryx One in-flight entertainment sys-

smowym, a także ponad 4000 opcjami rozrywki w systemie rozrywki po-

tem.
– How do you think we will fly in 10-20 years? What changes do

kładowej Oryx One Qatar Airways.

you think we will experience? What else can still be done?
– Jak Pana zdaniem jak będziemy latać za 10-20 lat? Jakich zmian
doświadczymy? Co jeszcze można zrobić/?

– The aviation sector is rapidly changing and evolving, therefore, it
is difficult to foresee the future. However, Qatar Airways can guarantee

– Sektor lotniczy szybko się zmienia i ewoluuje, dlatego trudno prze-

that it will be at the cutting edge of all technological advances. We will

widzieć przyszłość. Jednak Qatar Airways może zagwarantować, że bę-

be looking to our partners in aircraft and engine manufacture as well

dzie w czołówce postępu technologicznego. Będziemy szukać naszych

as fuel development to continue to develop solutions which further

partnerów w produkcji samolotów i silników, a także rozwoju paliw, aby

reduce CO2 emissions.

kontynuować opracowywanie rozwiązań, które jeszcze bardziej ograni– Qatar Airways has always supported numerous sport activities

czają emisję CO2.
Qatar Airways zawsze wspierało wiele aktywności sportowych na

worldwide, thus increasing its brand awareness and recognition

całym świecie, zwiększając w ten sposób świadomość i rozpoznawal-

(including Poland). As sport sponsor and promoter do you plan

ność marki (w tym w Polsce). Jako sponsor i promotor sportu planuje

to launch special services for active people like for instance extra

Pan uruchomienie specjalnych usług dla osób aktywnych, takich jak np.

luggage aimed at golfers, kite surfers or divers?

dodatkowy bagaż skierowany do golfistów, surferów, kite-surferów lub
nurków?

– Qatar Airways accepts any sporting equipment as checked bagga-

Qatar Airways uznaje każdy sprzęt sportowy, jako bagaż rejestrowany
w ramach części limitu bagażu rejestrowanego.

ge as part of the free checked baggage allowance mentioned on your
ticket.

Z dumą sponsorujemy najważniejsze kluby sportowe na całym świe-

Qatar Airways is proud to sponsor premier sporting clubs around

cie. Linie lotnicze niedawno ujawniły wieloletnie umowy sponsorskie

the world. The airline recently revealed multi-year sponsorship

z kilkoma globalnymi podmiotami sportowymi, w tym z czołową nie-

agreements with several global sports entities, including leading

miecką drużyną piłkarską FC Bayern München AG, włoskim klubem pił-

German football team FC Bayern München AG, Italian football

karskim AS Roma i argentyńskim klubem Boca Juniors. Ponadto Qatar

club AS Roma and Argentinian club Boca Juniors. In addition, Qa-

Airways jest oficjalnym sponsorem linii lotniczych profesjonalnych za-

tar Airways is the official airline sponsor of CONMEBOL profes-

wodów piłkarskich CONMEBOL w Ameryce Południowej, w tym Copa

sional football competitions across South America, including the

CONMEBOL Libertadores, Copa CONMEBOL Sudamericana i CON-

Copa CONMEBOL Libertadores, Copa CONMEBOL Sudamericana and the CONMEBOL Recopa.

MEBOL Recopa.

In May 2017, Qatar Airways

W maju 2017 r. Qatar Airways ogłosiło przełomową umo-

announced a groundbreaking

wę sponsoringową z FIFA, w ramach której

sponsorship

wielokrotnie nagradzana linia lotnicza

deal

with

FIFA, which saw the

stała się oficjalnym partnerem

award-winning airline become the Official Partner and
Official Airline of

FIFA until 2022. The
partnership, one of the
biggest sporting sponi oficjalną linią lotniczą FIFA do 2022 r. To partnerstwo da Qatar Airways

sorships in the world, will

szerokie prawa marketingowe i brandingowe na Mistrzostwach Świata

give Qatar Airways extensive

FIFA Qatar ™ 2022. Porozumienie przewiduje również, że Qatar Air-

marketing and branding rights at the 2022 FIFA World Cup Qa-

ways zostanie oficjalnym partnerem linii lotniczych w edycji 2019, 2020,

tar™. The agreement also sees Qatar Airways become the Official

2021 i 2022 Pucharu Świata FIFA Club, Mistrzostwach Świata FIFA

Airline Partner of the 2019, 2020, 2021 and 2022 editions of the

U-20, Mistrzostwach Świata FIFA U-17, Mistrzostwach Świata w Piłce

FIFA Club World Cup, the FIFA U-20 World Cup, the FIFA U-17

Nożnej FIFA , FIFA eWorld Cup i FIFA Women World Cup we Francji.

World Cup, the FIFA Beach Soccer World Cup, the FIFA eWorld
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– Wielu pasażerów Qatar Airways, w tym Polacy, to zapaleni golfiści. Czy Pańskie linie lotnicze są zaangażowane w tę dyscyplinę?
W Hamad International w Doha dostępny jest symulator golfa dla
pasażerów transferowych. Czy to Pańska odpowiedź na rosnącą po-

Cup, and the FIFA Women’s World Cup, taking place in France
this summer.
We have just launched a major brand campaign in support of this
year’s FIFA Women’s World Cup that I am very excited about.

pularność golfa? Są jakieś plany zainstalowania takich urzadzęń na
– I know that many Qatar Airways passengers including Poles

innych lotniskach?
– Kochamy golfa, a Qatar Duty Free (QDF), który jest częścią Qatar

are keen golfers. Is your airline involved in this discipline? At Ha-

Airways Group, był oficjalnym partnerem turnieju Commercial Bank Qa-

mad International in Doha a golf simulator is available for transfer

tar (CBQ) Masters Golf, który odbył się w marcu 2019 roku.

passengers. Is that your response to growing popularity of golf? Do

Hotel Oryx Airport jest doskonałym miejscem dla pasażerów, którzy

you plan to install such facilities at other airports?

chcą odpocząć podczas postoju. Dla każdego, kto pragnie bardziej ener-

– We love golf and Qatar Duty Free (QDF), which is part of the

gicznego postoju, hotelowa gra w golfa jest idealnym miejscem na relaks,

Qatar Airways Group was an official partner of the Commercial Bank

a my mamy nawet kort do squasha.

Qatar (CBQ) Masters Golf tournament, which was held between 7 and

Qatar Airways chętnie popiera wszystkie zajęcia sportowe, co jest bardzo zgodne z etosem narodu katarskiego. Pomożemy zatem promować

10 March 2019.
The Oryx Airport Hotel is an excellent facility for passengers who
wish to relax during a stopover. For anyone wanting a more energetic

sport, gdzie tylko będziemy mogli.

layover, the hotels’ golf sim is perfect to unwind and we even have a
– Był Pan w Polsce, coraz więcej turystów z Pańskiego regionu od-

squash court.

wiedza mój kraj. Jak Pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Wynika to

Qatar Airways is keen to champion all sporting activities, some-

z dogodnych połączeń turystycznych, czy może jest nowa moda na

thing very much aligned with the ethos of the nation of Qatar, so we

wizytę w Polsce?

will help promote this wherever we can.

– Warszawa stała się popularnym miejscem turystycznym, poszukiwanym przez wielu pasażerów, zwłaszcza podróżnych z Bliskiego Wschodu.

– You have been to Poland, more and more tourists from your

Znajduje to odzwierciedlenie w 14 cotygodniowych lotach, które operuje-

region are visiting my country. Why do you think that happens?

my między Warszawą, a Doha. Polacy mają reputację gościnnych i otwar-

Does that result from convenient travel connections or perhaps is

tych i myślę, że jest to coś, co odpowiada odwiedzającym twój wielki

there any new fashion to visit Poland?
– Warsaw has become a popular tourist destination that is sought

naród.

after by many passengers, especially travellers from the Middle East.
– Qatar Airways jest dobrze znana polskim pasażerom. Czego

This is reflected in the 14 weekly flights, which we operate between

nowego polscy pasażerowie mogą spodziewać się podczas podróży

Warsaw and Doha. The Polish people have a reputation for being we-

w najbliższej przyszłości?

lcoming and open and I think that is something which visitors to your

– Polscy pasażerowie mogą spodziewać się nowych ekscytujących

great nation relish.

miejsc docelowych, które uruchamiamy w 2019 roku, w tym Izmir w Turcji, Izmir w Turcji; Rabat, Maroko; Malta; Davao, Filipiny; Lizbona, Por-

– Qatar Airways is well known to Polish passengers. Can Polish
passengers expect anything new while travelling with you in the

tugalia; Mogadisz, Somalia; i Langkawi, Malezja.
Nadal odświeżamy nasze produkty, a pasażerowie latający z nami pod-

nearest future?

czas lotów długodystansowych i dalekobieżnych w Klasach Pierwszej

– Polish passengers can look forward to more exciting new desti-

i Biznesowej otrzymają teraz naszą nową linię luksusowych zestawów

nations we are launching in 2019, including Izmir, Turkey; Rabat,

wypoczynkowych, stworzonych przez BRIC. Każdy zestaw zawiera

Morocco; Malta; Davao, Philippines; Lisbon, Portugal; Mogadishu,

projekty i treści stworzone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn i zawiera

Somalia; and Langkawi, Malaysia.

wszystkie naturalne produkty do pielęgnacji skóry Castello Monte Vibia-

We continue to refresh our products and passengers flying with us on

no Vecchio. Asortyment obejmuje balsam do ust, nawilżającą mgiełkę

long-haul and ultra-long-haul flights in First and Business Class, will

do twarzy i przeciwzmarszczkowy krem nawilżający w Klasie Biznes,

now be receiving our new line of luxurious amenity kits, created by

z kremem na noc w zestawach Pierwszej Klasy. Skarpety, osłony na oczy

BRICs. Each kit includes designs and contents created for both male

i zatyczki do uszu uzupełniają ofertę, dodając charakterystyczne etui na

and female passengers and features all natural Castello Monte Vibia-

okulary BRIC i szczotkę do włosów w Pierwszej Klasie.

no Vecchio skin care products. The range includes lip balm, hydrating

Cieszymy się również, że wprowadziliśmy nasze nowe doświadczenie

facial mist and anti-ageing moisturiser in Business Class, with Night

pokładowe w klasie ekonomicznej, które obejmuje „Quisine”, które zo-

Recovery Cream included in the First Class kits. Socks, eyeshades and

stanie uruchomione wraz z etapowym wprowadzeniem w całej sieci linii

earplugs complete the range, with the addition of a BRIC’s signature

lotniczych.

spectacle pouch and hairbrush in First Class.
Tekst: Mirosław CICHY

We are also delighted to have rolled out our new Economy Class

Tłumaczył: Adam WASIOŁKA

on-board experience, which features ‘Quisine’ which will be launched
with a phased introduction across the airline’s network.
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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
BUSINESS&LIFE

Strefa dla każdego biznesu
–– Są chętni czy trzeba mocno się starać, żeby ich pozyskać?
– Zmiana przepisów, o której wspominałem, spowodowała przede wszystkim,
że nasza rola i zakres związanych z nią
obowiązków uległ znacznemu rozszerzeniu. W związku z tym naszym zadaniem
jest wdrażanie mechanizmów i narzędzi,
które pozwolą dotrzeć do inwestorów, także tych do tej pory niekorzystających ze
wsparcia, a mających taką możliwość i potencjał rozwojowy. Na mocy nowych przepisów staliśmy się spółką zarządzającą inwestycjami, jakie pojawią się w regionie,
a także operatorem, kreatorem, organizacją

Rozmowa z dr. Januszem Michałkiem
prezesem Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
– KSSE to ponad 20 lat działalności. Wówczas była jedynym miejscem,
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administracyjno-finansowo-gospodarczą,
która ma tworzyć pomysły rozwojowe,
szukać synergii między spółkami Skar-

ważony rozwój. Stąd przepisy o Polskiej

bu Państwa, inwestorami i samorządami.

Strefie Inwestycji.

Oznacza to jeszcze ściślejszą współpracę

gdzie przedsiębiorcy mogli prowadzić

Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu

z wszystkimi samorządami, organizacja-

działalność na wyjątkowo preferen-

nowych inwestycji z 10.05.2018 r. (która

mi pozarządowymi, bankami, uczelniami

cyjnych warunkach. Czy dzisiaj nadal

utworzyła Polską Strefę Inwestycji) mó-

wyższymi, izbami regionalnymi czy prze-

opłaca się inwestowanie w strefach?

wienie o inwestowaniu w SSE czy two-

mysłowymi – z każdą instytucją, która ma

– SSE funkcjonowały przez ostatnie

rzeniu kolejnych obszarów SSE nie ma już

jakikolwiek związek z przemysłem i jego

23 lata w modelu zakładającym, że in-

racji bytu. Zniknęły bowiem granice stref,

rozwojem.

westycja w konkretnej lokalizacji wiązać

czyli jedna z największych bolączek ich

Mamy różnych inwestorów – od takich,

się będzie z możliwością skorzystania ze

funkcjonowania, głównie z powodu braku

którzy „przychodzą z ulicy”, do takich,

zwolnień w podatku dochodowym – od

elastyczności. KSSE w swoich kompeten-

których proces pozyskiwania jest długo-

osób prawnych lub fizycznych. W zależ-

cjach ma zarządzanie obszarem (woj. ślą-

trwały, żmudny oraz wymagający koordy-

ności od formy prowadzenia działalno-

skie i część opolskiego) zgodnie z Planem

nacji wielu partnerów. I w tym jest nasza

ści gospodarczej. W tym znaczeniu SSE

Rozwoju Inwestycji i wydawanie decyzji

rola. Każdy inwestor ma inne oczekiwania

były faktycznie takim jedynym miej-

o wsparciu dla całego obszaru. Każdy

i jak najlepiej staramy się udzielać wspar-

scem, w którym działalność wiązała się

grunt na tym terenie może być miejscem

cia tym, którzy nas o to proszą, a także ofe-

z możliwością uzyskania ulg i preferen-

uzyskania przez inwestora pomocy pu-

rować współpracę z KSSE przedsiębior-

cji podatkowych. Jednym z ubocznych

blicznej, oczywiście po spełnieniu przez

com, którzy dotąd nie wiedzieli, że z nami

skutków tego terytorialnego ogranicze-

przedsiębiorcę ściśle określonych warun-

mogą dynamicznie się rozwijać i korzy-

nia (granic strefy w znaczeniu geogra-

ków i kryteriów. W tym znaczeniu „cała

stać z oferowanych form pomocy publicz-

ficznym) było również to, że w takich

Polska jest specjalną strefą inwestycji”. Co

nej. Musimy pamiętać, że inne oczekiwa-

miejscach – ale nie wszystkich, gdzie

do zasady warunki udzielania pomocy pu-

nia mają firmy z sektora MSP, inne firmy

były tereny SSE – tworzyły się enklawy

blicznej nie zmieniły się, ale obecnie „stre-

duże czy zagraniczne, pochodzące z inne-

wzrostu, a w nich dobrze przygotowane

fa podąża za inwestorem” – czyli krąg po-

go kręgu kulturowego (np. japońskie czy

lokalizacje z infrastrukturą przyciągają-

tencjalnie zainteresowanych się zwiększył,

koreańskie). Trudno mówić o tym, że in-

cą kolejnych inwestorów. Z czasem za-

a „kolejka oczekujących”, ze względu na

westorzy ustawiają się w kolejce – wejście

częto dostrzegać, że taki system tworzy

szybsze i prostsze procedury, znacznie się

inwestora to raczej proces, rozciągnięty

dysproporcje i nie pozwala na zrówno-

skróciła.

często na wiele miesięcy, a konkurencja
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jest ogromna. Jeżeli inwestor uzyska od
nas szczegółowe dane i informacje, to rozpoczyna proces aplikowania. Prowadzimy
obecnie rozmowy z kilkunastoma firmami
reprezentującymi odmienne często branże,
np.: motoryzacyjną, metalową, informatyczną, usług BPO, meblarską, chemiczną,
elektryczną czy lakierniczą.
– Państwo daje spore ulgi przedsiębiorcom, którzy zainwestują w strefie,
ale jakie korzyści płyną dla polskiej gospodarki z funkcjonowania stref?
– Musimy zdać sobie przede wszystkim
sprawę, że udzielając decyzji o wsparciu państwo daje możliwość skorzystania
z ulg podatkowych – konstrukcja samego
zwolnienia zakłada, że jest to proces rozłożony w czasie, uzależniony od uzyskiwania dochodu z działalności prowadzonej w ramach obszaru (ulga jest swoistą
premią za sukces). Jak pokazują badania
i często opinie samych przedsiębiorców,
możliwość skorzystania ze zwolnienia
podatkowego nie jest najważniejszym
czynnikiem decydującym o wyborze danej
lokalizacji. Oczywiście, nie we wszystkich
przypadkach.
Ulgi podatkowe – te realnie udzielone – to jest oczywiście wydatek dla państwa, ale nie zapominajmy o korzyściach
jakie dana inwestycja przynosi dla regionu
i tym samym, pośrednio czy bezpośrednio,
dla państwa. Nowe miejsca pracy (jedno
w firmie i nawet czasem trzy–pięć u kooperantów), podatki PIT od pracowników,
mniejsza pomoc socjalna, budowa infrastruktury, podatki i opłaty lokalne. Wydaje
się, że per saldo korzyści przeważają nad
ewentualnymi uszczupleniami budżetowymi. W dłuższej perspektywie te korzyści są

miętać, że polska branża motoryzacyjna,

wagę. Dla nas jest ważny każdy inwestor

jeszcze większe – np. pojawiają się więzi

o czym się często zapomina podkreślając

i pozytywny wpływ jego inwestycji na re-

kooperacyjne, rozwija się szkolnictwo

jej zaangażowanie w naszą gospodarkę, to

gion. Rozmawiamy z wieloma inwestora-

branżowe czy wyższe. W regionach po-

w głównej mierze inwestycje w zakresie

mi i trudno wskazać branżę, która w jakiś

wstaje infrastruktura i budowana jest mar-

produkcji części i komponentów dla mo-

szczególny sposób będzie się rozwijała.

ka terenów inwestycyjnych, dzięki czemu

toryzacji. Udało nam się zdywersyfikować

Raczej wskazywałbym na trendy, np.

zwiększamy szanse na pozyskanie kolej-

z jednej strony zakres produkcji (koope-

rozwoju technologii przyszłości – w ra-

nych wysokojakościowych inwestycji.

ranci często dostarczają części do kilku

mach Przemysłu 4.0. Dostrzegając jego

– Przed laty w strefach chyba najwię-

modeli czy marek samochodów), a z dru-

znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw za-

cej inwestowała branża motoryzacyjna.

giej strony rosną firmy z polskim kapita-

łożyliśmy, że istotne będzie zbudowanie

Jaka branża króluje obecnie?

łem, którym jest znacznie łatwiej wejść

zaplecza do wdrażania tych rozwiązań

na rynek dostawców czy poddostawców

w firmach strefowych, zapewnienia kadr

części i akcesoriów.

oraz – co ważne – wykorzystania poten-

– KSSE jest z pewnością motorem automotive. Ponad 60 procent wszystkich
naszych inwestycji realizują firmy z sekto-

Trudno jednak powiedzieć, wskazać

cjału firm strefowych dla implementacji

ra motoryzacyjnego. Przy czym warto pa-

czy aktualnie ta czy inna branża ma prze-

Przemysłu 4.0 do polskich firm, koope-
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rantów MSP. Chcemy zapewnić im szansę

uwagę, nasi inwestorzy również. Z drugiej

– Jak przedsiębiorca może się znaleźć

rozwoju i podążania za światowymi tren-

strony, o naszym sukcesie zdecydowało

w strefie? Jakie musi spełnić warunki?

dami. W partnerstwie z Politechniką Ślą-

korzystne położenie regionu w sensie geo-

Czy są jakieś kryteria co do np. wielko-

ską uruchomiliśmy już w 2018 r. projekt

graficznym – dobre i szybkie skomuniko-

ści zatrudnienia?

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu

wanie z głównymi szlakami transportowy-

4.0 (ŚCKP 4.0), w ramach którego za-

mi w Europie.

mierzamy wspierać przedsiębiorców we

Nie należy jednak zapominać o czyn-

wania, głównie z powodu braku elastycz-

wdrażaniu i stosowaniu technologii Prze-

nikach miękkich, które często nie są wi-

ności. KSSE w swoich obowiązkach ma

mysłu 4.0. Misją naszego Centrum jest

doczne, a odgrywają dużą rolę w procesie

zarządzanie obszarem (woj. śląskie i część

wspieranie procesów transformacji cyfro-

decyzyjnym inwestorów. Od pozytywnie

opolskiego) zgodnie z Planem Rozwoju

wej w MŚP oraz rozwijanie kompetencji

nastawionych władz lokalnych do możli-

Inwestycji i wydawanie decyzji o wspar-

jej pracowników. W ŚCKP 4.0 przedsię-

wości skorzystania przez inwestora z roz-

ciu dla całego obszaru, a każdy grunt na

biorstwo, w jednym miejscu, zapozna się

wiązań, np. w zakresie edukacji, koopera-

tym terenie może być miejscem uzyskania

z poszczególnymi aspektami czwartej re-

cji. Takich czynników jest wiele, a nagrody

przez inwestora pomocy publicznej, oczy-

wolucji przemysłowej i związanymi z nią

i wyróżnienia są namacalnym dowodem,

wiście po spełnieniu przez przedsiębiorcę

technologiami. Mam nadzieję, że ta ini-

że Śląsk jest mocnym regionem, pozytyw-

ściśle określonych warunków. Kryteriów

cjatywa wpisze się w programy rządowe

nie odbieranym przez biznes, a to pozwala

jakościowych i ilościowych. Nie ma ogra-

w tym zakresie, a w szczególności Funda-

z optymizmem spoglądać w przyszłość.

niczeń, jeżeli idzie o minimalny zakres de-

cji Platforma Przemysłu Przyszłości.
– Ile zakładów, które jako jedne
z pierwszych inwestowały w KSSE,
nadal funkcjonuje? Jaka jest rotacja

– Zgłaszają się do Państwa gminy,

klarowanego zatrudnienia – ustawa i prze-

które chciałyby stworzyć na swoim te-

pisy wykonawcze kładą nacisk na poziom

renie strefę?

nakładów inwestycyjnych: od 10 do 100

– Rozmawiamy z gminami na naszym

mln PLN, co jest uzależnione od poziomu

obszarze – jak mówiłem, już nie o two-

bezrobocia w danej lokalizacji. Jednak za-

– Nie powadzimy takich statystyk.

rzeniu nowych terenów specjalnych stref

kres bonifikat (w zależności od przedmiotu

Część firm działa jeszcze w oparciu o wy-

ekonomicznych, ale obszarów inwesty-

działalności do wielkości przedsiębiorcy)

dane wiele lat temu zezwolenia (ważne

cyjnych, budowania modelu wspólnego

waha się od 80 do 98 proc., co powoduje,

są jeszcze do 31.12.2026 r., i jest to spora

pozyskiwania inwestycji.

że oferta skierowana do potencjalnie zain-

firm?
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– Zniknęły granice stref, czyli jedna
z największych bolączek ich funkcjono-

część inwestorów). Część wykorzystała

Mamy, jako KSSE, świadomość, że za-

teresowanych jest szeroka. Nie chcę wcho-

dozwoloną pomoc publiczną, wywiązała

rządzając obszarem naszej właściwości,

dzić w techniczne szczegóły, ale zachęcam

się z warunków i prowadzi dalej działal-

znacznie większym niż w ramach kla-

do bezpośredniego kontaktu z naszymi

ność na normalnych zasadach. Jeszcze

sycznej SSE, musimy pamiętać, aby nasze

ekspertami i do zapoznania się z ofertą

w innych doszło do zmian kapitałowych

działania były zrównoważone w sposób

KSSE na naszej stronie www.ksse.com.pl

i przedsiębiorstwa prowadzone są pod

terytorialny, aby ich wdrażanie pozwala-

– Czy mali przedsiębiorcy, tacy, któ-

inną marką, często przez zupełnie innych

ło uzyskiwać jak najlepsze efekty. Ale, co

rzy zatrudniają kilka osób, też mają

właścicieli. Ale nie mieliśmy – odpukać –

zawsze podkreślam, do osiągnięcia tego

szansę na znalezienie się w strefie, czy to

znaczących odejść firm z obszaru naszego

stanu wymagane jest współdziałanie part-

jest oferta skierowana tylko do dużych

działania. Spektakularnego zamknięcia

nerów, ponieważ od ich zaangażowania

przedsiębiorstw?

działalności czy zwolnienia pracowników

zależeć będzie czy zaplanowane efekty

– Można powiedzieć, że program Pol-

i to nawet w okresie kryzysu 2008 r. W tym

zostaną osiągnięte. Jednym z takich part-

skiej Strefy Inwestycji jest programem

wypadku konieczność wywiązania się

nerów są samorządy lokalne, ponieważ

w dużym stopniu nastawionym na rozwój

z warunków zapisanych w zezwoleniach

one nie tylko dysponują lokalizacjami,

małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd

stanowiła swoistą „tarczę” dla zakładów

mają możliwość realnego wsparcia pro-

nasze działania i strategia opiera się także

funkcjonujących na terenie KSSE.

cesów inwestycyjnych. Nie tylko w za-

na wspieraniu firm z tego właśnie sektora.

– Według rankingu FDI Business

kresie zwolnień w podatkach lokalnych,

Myślę, że ten trend będzie się nasilał w ko-

Financial KSSE została oceniona jako

ale także tworzeniu odpowiedniej infra-

lejnych latach. Chcemy odczarować prze-

najlepsza strefa ekonomiczna w Euro-

struktury, także tej miękkiej – klimatu

konanie, że strefy ekonomiczne są tylko

pie 2015–2017 roku. Na czym polega jej

inwestycyjnego. Na Śląsku posiadamy

dla dużych. Działają z nami mali i średni,

wyjątkowość?

też wciąż niewykorzystany potencjał – na

a nawet coraz częściej także mikrofirmy.

– Na Śląsku jesteśmy w tej dobrej sy-

razie zdegradowanych – bardzo dobrych

Jak nam to wychodzi? Od początku

tuacji, że posiadamy na odpowiednim

lokalizacji poprzemysłowych. Liczymy,

2019 roku pozyskaliśmy już 20 inwesty-

poziomie infrastrukturę techniczną (drogi

że m.in. we współpracy z gminami uda

cji wartych ponad 2,2 mld zł. Dzięki nim

itp.), ale przede wszystkim jesteśmy re-

nam się to zmienić i wszcząć oraz prze-

pracę w regionie znajdzie co najmniej

gionem, który z uwagi na swoje tradycje

prowadzić procesy rewitalizacyjne, aby

780 osób, a firmy te utrzymają dotych-

przemysłowe posiada odpowiednio wyso-

uzyskać nowe, atrakcyjne tereny inwe-

czasowe zatrudnienie na poziomie ponad

ki poziom kultury pracy. Na to zwracam

stycyjne.

2,6 tys. pracowników. W tym okresie
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znacznie zwiększyliśmy liczbę inwestycji
realizowanych w KSSE przez mikro, małe
i średnie firmy, które w tym półroczu dominują. MŚP zrealizują w naszej strefie aż 55
proc. projektów inwestycyjnych, m.in. w zakresie produkcji układów wydechowych do
popularnych motocykli, rozbudowy parków
maszynowych czy nowych linii produkcyjnych, np. dla branży meblowej.
Pierwsze półrocze 2019 r. to też rekordowe zainteresowanie KSSE polskich firm,
które zainwestują łącznie ponad 310 mln
zł i zrealizują aż 70 proc. projektów pozyskanych przez KSSE w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, czyli aż 30 proc. więcej niż
dotychczas. To spektakularny wynik i efekt
naszych działań na rzecz promocji nowych
możliwości, jakie daje Polska Strefa Inwestycji w regionie.
Najważniejsza zmiana z punktu widzenia
nowych przepisów to wprowadzenie kryteriów ilościowych i jakościowych. Jest to
sygnał, że wspieramy inwestycje, które jednak muszą nieść pewien dodatni potencjał
dla: regionu, pracowników czy środowiska.
Praktyka pokazuje, że realne preferencje dla
firm MSP czy branży B+R spowodują, że takie projekty pojawią się w większej liczbie
oraz że będziemy wydawali więcej decyzji
o wsparciu dla firm MSP, lokalnych niewielkich projektów, dla których możliwość uzyskania pomocy publicznej stanowić będzie
szansę rozwoju. Kolejne projekty tych firm
będą już na wyższym poziomie, także w zakresie wdrażanych technologii czy nakładów
inwestycyjnych. Podsumowując, liczę, że
pojawią się zarówno kolejne projekty firm
dużych, ale także, że firmy MSP, w swoich
dotychczasowych lokalizacjach, dostrzegą
szansę rozwoju z udziałem i przy wsparciu
KSSE. Taki jest nasz cel, ale także nasza rola
i na pewno nasza oferta nie jest ofertą wyłącznie dla firm dużych, znaczących inwestycji z pierwszych stron gazet, chociaż takie też
mamy.
– Jak Pan patrzy na przyszłość takich
stref jak KSSE w Polsce?
– Nasze dotychczasowe osiągnięcia skłaniają do pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że
wiele zależy od rozwoju globalnej gospodarki, ale na to z naszej perspektywy nie mamy
wpływu. Ważne jest, aby to, co do nas należy,
robić dobrze i w sposób rzetelny.
Rozmawiał: Mirosław CICHY
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AQUA-SPRINT
FIRMY REGIONU

Inwestycje zwiększają poziom usług
Rozmowa z Piotrem Komrausem, prezesem Zarządu Wodociągów Siemianowickich
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
– Minęło dziesięć lat od powstania

nym, a jednocześnie mieć na uwadze

się zabezpieczeniem interesu odbiorców

Waszej Spółki, ale w przyszłym roku

szczególną społeczną misję, wykracza-

usług, poprzez kontrolę nad wysokością

będzie dziesięć lat, jak zaczęliście za-

jącą poza obszar i poza czas wyłącznie

opłat tak, aby była ona racjonalna i uza-

opatrywać mieszkańców Siemianowic

działalności gospodarczej. Swego ro-

sadniona ponoszonymi przez przedsię-

Śl. w wodę i odbierać ścieki. Ma Pan

dzaju ułatwieniem w tej kwestii stało się

biorstwa

jakieś przemyślenia: czy w ciągu tych

pojawienie zewnętrznego regulatora cen,

kosztami. W konsekwencji odbiorcy

lat jakaś sprawa wysuwa się na pierw-

którym jest Państwowe Gospodarstwo

usług nie są uzależnieni od taryfy usta-

sze miejsce, wydaje się być ważniejsza

Wodne Wody Polskie. Zanim to się sta-

lanej samodzielnie przez przedsiębior-

od innych?

ło, za ceny usług, za dostarczanie wody

stwo czy gminę na podstawie wyłącznie

– To bardzo trudne pytanie, jak na po-

i odprowadzanie ścieków, odpowiadały

informacji przekazanych przez przedsię-

czątek... Przez dziesięć lat, wśród wielu

właściwe organy gminy, tj. wójt (bur-

biorstwo wod.-kan., ponieważ jest ona

ważnych i ważniejszych tematów, które

mistrz, prezydent miasta) – w zakresie

analizowana i weryfikowana przez organ

trzeba było rozwiązywać, jeden z nich

weryfikacji taryf oraz rada gminy (mia-

nadzoru jakim jest Państwowe Gospodar-

stale przewija się jako poważny dylemat

sta), która miała kompetencje do podjęcia

stwo Wodne Wody Polskie.

w działaniach Zarządu i w zasadzie po-

uchwały o zatwierdzeniu taryfy. W rezul-

zostaje niezmienny, a mianowicie: czy-

tacie uprawnienia związane z regulacją

– Zrzucono odpowiedzialność za ta-

sta woda jest artykułem spożywczym

rynku, można powiedzieć, były rozpro-

ryfy z przedsiębiorstwa i gminy na or-

pierwszej potrzeby, to warunek koniecz-

szone lokalnie. Powołanie organu nadzo-

gan państwowy?

ny dla zdrowia tak osobistego, jak i spo-

ru w sprawach realizacji zadań z zakresu

– Tak daleko bym nie szedł. Odpowie-

łecznego, a odprowadzanie ścieków jest

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

dzialność nadal jest po stronie przedsię-

koniecznością ekologicznych zachowań

rowego odprowadzania ścieków stało

biorstwa, które w naszym przypadku,

w środowisku naturalnym. W gospodarce wodno-ściekowej funkcjonują różne
przesłanki decyzyjne: z jednej strony
potrzeba bezpiecznego i taniego dostarczania wody mieszkańcom i odbioru ich
ścieków, a z drugiej istnieje konieczność
realizacji bardzo kosztownych inwestycji
o długim okresie zwrotu. To jest właśnie
ów dylemat: konsument pragnie płacić
za wodę i ścieki jak najmniej, a dostawca realizuje cel gospodarczy. Właściciel
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ponosi niezbędne wydatki na inwestycje,
modernizacje i remonty, a środki na to
pochodzą od konsumentów. Tak więc gospodarka wodno-ściekowa jest zarazem
przedsięwzięciem

gospodarczym,

jak

i społecznym.
– Znalazł Pan jakiś złoty środek?
– Trzeba znajdować go niemal codziennie, kierując się rachunkiem ekonomicz-
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wodociągowo-kanalizacyjne
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i większości gmin w Polsce, są własno-

łalnością inwestycyjną. Koszty remontów

wspólnym i decydować się na samoogra-

ścią samorządu, jednak organ nadzoru

oszacowano zgodnie z Wieloletnim Pla-

niczenia. Rezygnacja z rozsądnych ogra-

ma przyczynić się do wyeliminowania

nem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń

niczeń dzisiaj zmusiłaby w przyszłości

ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek

Wodociągowo-Kanalizacyjnych na okres

następne pokolenia do jeszcze większych

opłat oraz cen za pobór wody i odprowa-

od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r.

wyrzeczeń i kosztownych inwestycji. Tak

dzanie ścieków. Regulator sprawdza czy
obliczenia są rzetelne i czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne właściwie szacują swoje koszty.

jak my, przez wiele lat, naprawialiśmy
– Jak to się przekłada na język konsumenta?

zaniedbania poprzedniego systemu, inwestując zaoszczędzimy takich problemów

– Odtwarzanie i modernizacja infra-

naszym dzieciom. Miasto Siemianowice

wodociągowo-kanalizacyjnej

Śl. dynamicznie się rozwija. Jeszcze 15

– Jakie macie doświadczenia z no-

przyczyni się do zmniejszenia poziomu

lat temu bezrobocie wynosiło 33 procent,

wym regulatorem? W nowych taryfach

awarii obu tych sieci, a co za tym idzie do

dziś ten poziom jest jednym z najniższych

uznaje wasze koszty?

struktury

zwiększenia przez Spółkę bezpieczeństwa

w kraju. Przybywa terenów pod inwestycje

– Do tej pory przedstawiliśmy Wodom

dostaw wody i poziomu usług. Każda in-

mieszkaniowe, rośnie liczba mieszkańców.

Polskim dwa wnioski taryfowe, zarówno

westycja przekłada się na wyższy poziom

Potrzeba nowych przepompowni ścieków,

jeden jak i drugi został pozytywnie zaopi-

tychże usług, co dla mieszkańców ozna-

nowych hydroforni i nowych sieci dopro-

niowany. Wynika to z tego, że wprowa-

cza wygodę i spokój na lata.

wadzających wodę i odprowadzających

dzone w Spółce zasady alokacji kosztów,
powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną, pozwalają na sprawiedliwy podział

ścieki. A skoro przybywa mieszkańców
– Jakie pieniądze chcecie zaangażować w nowe przedsięwzięcia?

i rośnie ilość zakładów produkcyjno-usługowych, należy przeznaczać coraz więcej

kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje

– Przewidujemy nakłady w wysoko-

nakładów finansowych na inwestycje.

działalności, a także na eliminację sub-

ści ponad dwudziestu milionów złotych.

Dzięki doskonałej współpracy z prezyden-

sydiowania skrośnego. Kształtując nowe

Inwestycje obejmą praktycznie całe Sie-

tem Rafałem Piechem i radnymi, potrafimy

taryfy uwzględniono stosowane dotych-

mianowice.

szybko reagować na potrzeby naszych od-

czas w Spółce zasady ewidencji kosztów,
strukturę odbiorców, sytuację dystrybucyjną przedsiębiorstwa oraz warunki roz-

biorców. Poprzez permanentne szkolenia
– Kwota robi wrażenie. Konsumenci
będą musieli za to zapłacić?

załogi stale podnosimy jakość świadczonych usług, a przez regularne spotkania

woju ekonomicznego Spółki. Niezbędne

– Faktycznie, ale w długookresowej

z mieszkańcami, od przedszkolaków aż

przychody obliczono tak, aby pokryły

perspektywie chodzi o racjonalną gospo-

po Kluby Seniora, rozwijamy świadomość

wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji

darkę wodą i ściekami oraz o poprawę

ekologiczną i potrzebę oszczędzania nasze-

i utrzymania urządzeń wodociągowo-ka-

jakości życia w mieście. W tej perspekty-

go naturalnego bogactwa jakim jest woda.

nalizacyjnych oraz koszty związane z dzia-

wie wszyscy powinni kierować się dobrem
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
MIASTA METROPOLII

Po biznesie odpręż się przy tężni solankowej
– Moi drodzy, mimo że nasz obiekt nie może się równać np. z Ciechocinkiem, to okazuje się, iż im
mniejsza tężnia, tym większe stężenie wytwarzanej tutaj solanki – mówił Rafał Piech, prezydent
Siemianowic Śląskich, który w połowie lipca symbolicznym przecięciem wstęgi otworzył długo
wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.
ju schorzenia dróg oddechowych – zachęcał Rafał Piech, prezydent
Siemianowic Śląskich.
Uroczystości otwarcia towarzyszył, jak zwykle przy tego typu
okazjach, słodki poczęstunek. Był popcorn, były lody. Była również
niespodzianka, która powoli wpisuje się w tradycję przy tego typu
okazjach. Mianowicie wydana i udostępniona została okazjonalna
pamiątkowa pocztówka, która jest już kolejną z serii widokówek obrazujących nowe siemianowickie inwestycje.
Budowa tężni solankowej przy stawie Rzęsa była kolejnym projektem autorstwa Jerzego Namysło. Obiekt powstał w ramach BuFoto: Wojciech Mateusiak

dżetu Obywatelskiego na rok 2017. Kwota przeznaczona na ten cel
wynosiła ok. 500 tys. zł i była współdzielona również przez remont
alejek w Lasku Bytkowskim. Tężnia solankowa powstała za siłownią na wolnym powietrzu. Zakres robót prowadzonych przez firmę
obejmował w szczególności przygotowanie terenu wraz z fundamentowaniem, roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wykonanie
konstrukcji tężni wolno stojącej wraz z więźbą i pokryciem dachu,
budowę placów i chodników. Obszar wokół tężni został oświetlony,
Od momentu otwarcia oficjalnie można już korzystać z tężni so-

są ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni

lankowej, która stanęła tuż za siłownią na wolnym powietrzu, na

niskiej. Tężnia ma postać drewnianej konstrukcji nawiązującej styli-

terenie kompleksu rekreacyjnego Rzęsa.

styką do kształtu paśnika, harmonizującego z leśnym otoczeniem.

Delikatna, ale wyraźnie wyczuwalna, solankowa mgiełka unosi

Istotnym elementem konstrukcji tężni jest pompa, która rozpro-

się w powietrzu. Wielu siemianowiczan siedzących w bezpośredniej

wadza solankę po odpowiednio dobranych i rozłożonych gałązkach

bliskości z ciekawością przyglądało się konstrukcji, biorąc głębokie

tarniny, wówczas wytwarza się aerozol bogaty w mikroelementy

oddechy.

oraz ważne pierwiastki, mające dobroczynny wpływ na górne drogi

– Jest to jedna z kilkudziesięciu inwestycji, którą miasto zrealizuje

oddechowe oraz ogólne samopoczucie. Zatem solankowe inhalacje

w tym roku. Ta jest o tyle unikatowa, że ma właściwości lecznicze.

nie tylko znacząco wzbogacą rekreacyjną przestrzeń Rzęsy, ale także

Do korzystania z niej zapraszamy wszystkich mieszkańców Siemia-

przysłużą się zdrowiu oraz relaksowi siemianowiczan.

Foto: Wojciech Mateusiak

nowic Śląskich, a szczególnie tych, którzy cierpią na różnego rodza-
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URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A.
FIRMY REGIONU

Lokomotywa akumulatorowa nowej generacji
Żorski producent maszyn i urządzeń górniczych w ciągu minionych czternastu lat wyspecjalizował się w produkcji lokomotyw spalinowych szynowych oraz podwieszonych manewrowych
z pełną gamą wyposażenia do ich stosowania. Zasięg sprzedaży takich maszyn nie poprzestaje
na polskim rynku, ale obejmuje również zagraniczne zakłady górnicze. Polski przemysł wydobywczy dynamicznie się rozwija, a innowacyjne technologie poszerzyły swój obszar również
o transport. Produkowane urządzenia spełniają zaostrzone wymagania środowiskowe, jak i są
zgodne z dyrektywami obejmującymi branżę górniczą.
ELECTRA jest innowacyjną loko-

900 mm, przy zastosowaniu opatento-

Dzięki efektywnemu zarządzaniu, cią-

motywą akumulatorową, która spełnia

wanego rozwiązania szybkiej zmiany

głemu podnoszeniu kwalifikacji pra-

wszystkie wymagane normy. Lokomo-

rozstawu kół. Ułatwia ponadto ładowa-

cowników oraz inwestowaniu w nowe

tywa przeznaczona jest do transportu

nie w strefie zagrożonej wybuchem. Eks-

rozwiązania

ludzi, urządzeń oraz innych ładunków.

ploatując takie maszyny jak ELECTRA,

zyskała miano solidnego i godnego za-

Nowatorskie rozwiązania zastosowane

nie ma konieczności budowania bardzo

ufania kontrahenta i, co za tym idzie,

w tej lokomotywie to m.in. bezobsługo-

drogich przewietrzanych komór łado-

stabilną pozycję rynkową.

wy akumulator czy wyposażenie w sys-

wania baterii – zwraca uwagę mgr inż.

tem pozwalający odzyskiwać energię

Szymon Paczena, szef projektu.

spółka

– Nasze maszyny i urządzenia znajdują zastosowanie w wielu sektorach

ELECTRA

przemysłowych, takich jak: górnictwo,

ELECTRA posiada moc 44 kW oraz 24

wykonany został w firmie Urządzenia

energetyka, budownictwo, kolejnictwo.

kN uciągu. Korzyści jest jednak znacz-

i Konstrukcje w Żorach m.in. dzięki

Do grona stałych odbiorców należą

nie więcej. Lokomotywa akumulato-

środkom z Narodowego Centrum Badań

czołowe polskie spółki sektora górni-

rowa spełnia wszystkie rygorystyczne

i Rozwoju i współpracy z Politechniką

czego, energetycznego, budowlanego

przepisy bezpieczeństwa i higieny pra-

Śląską.

oraz innych branż – podkreśla mgr inż.

podczas hamowania hydrostatycznego.

cy. Niewątpliwie jej zaletą jest także niski poziom generowanego hałasu.
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technologiczne

Prototyp

lokomotywy

Warto zwrócić uwagę, że producent

Szymon Kupczak, kierownik Działu

maszyny UiK S.A. z Żor prowadzi dzia-

Badań i Rozwoju w firmie Urządzenia
i Konstrukcje.

– Nowej generacji lokomotywa aku-

łalność produkcyjną od czerwca 2005

mulatorowa łatwo się prowadzi i do

roku. Zatrudnia wysoko wykwalifiko-

W ramach planu produkcyjnego żor-

tego pozwala formować składy z ła-

waną kadrę inżynieryjno-techniczną.

ska firma świadczy kompleksowe usłu-

dunkiem o masie 50 t. Mało tego, dzięki

Posiada także własne biuro projektowe,

gi w zakresie projektowania, produkcji

budowie modułowej może poruszać się

gwarantując szybką i profesjonalną re-

oraz serwisu własnych maszyn i urzą-

po torach o rozstawie szyn od 550 do

alizację powierzanych zadań i zleceń.

dzeń górniczych, w tym urządzeń prze-
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znaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
metanu i pyłu węglowego. W zakresie transportu dołowego materiałów oraz osób firma oferuje górnicze lokomotywy torowe,
podwieszone ciągniki manewrowe, wozy transportowe, jak również zestawy transportowe. Poza tym firma oferuje konstrukcje
obudów zmechanizowanych, hydraulikę siłową, przenośniki
zgrzebłowe, kruszarki węgla i urządzenia przekładkowe. UiK
realizuje od podstaw projekty zakładów przeróbczych wraz z ich
kompleksowym wykonawstwem. Prowadzi też działania w zakresie modernizacji zakładów przeróbczych, dysponując m.in.
wirówkami odwadniającymi, przesiewaczami, przenośnikami
oraz podajnikami wibracyjnymi. Spośród innych oferowanych
specjalności wymienić należy współpracę z wiodącą światową
firmą w zakresie produkcji kombajnów chodnikowych do drążenia wyrobisk górniczych kombajnami chodnikowymi, produkcję przemysłowych konstrukcji stalowych zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-2, usługi spawalnicze, modernizację
suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stałych oraz kompleksowe rozwiązywanie zagadnień technicznych z wykonawstwem
i montażem.
– Od początku istnienia prowadzimy efektywną politykę jakościową, poprzez którą dążymy do uzyskania najwyższej jakości
wyrobów oraz usług, co przekłada się na osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta – podsumowuje mgr inż. Izabela Górecka, kierownik marketingu firmy Urządzenia i Konstrukcje.
– Bardzo jestem zadowolony z tego, jak i innych osiągnięć
naszej firmy, ale mam świadomość, że to wszystko dzięki naszej wspaniałej kadrze pracującej na wszystkich stanowiskach.
Bez ich dobrej pracy by się to wszystko nie udało. Bardzo im
za wszystko dziękuję – podsumowuje Wojciech Zieleźny, prezes
zarządu.

Urządzenia i Konstrukcje S. A*
ul. Fabryczna 10, 44-240 Żory
tel./fax 032 43 59 806
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GSU SA
FIRMY REGIONU

Budujemy poczucie bezpieczeństwa
Mija 25 lat od początku działalności GSU S.A. Firma jest dzieckiem przemian, które nastąpiły
w kraju po 1989 roku. Roku, w którym pracę w branży ubezpieczeniowej rozpoczęli także późniejsi twórcy sukcesów spółek ubezpieczeniowych w branży górniczej.

Andrzej Pawletko
prezes zarządu GSU S.A.
Wraz z nową Polską firma przeżywa-

to nie byłoby możliwe, gdyby nie zespół

sobie sprawę, że w morzu najprzeróżniej-

ła jej wszelkie wzloty i upadki, rynkowe

sprawdzonych i kompetentnych pracowni-

szych ofert ubezpieczeniowych wiele osób

bessy i hossy. Jednocześnie – podobnie

ków. Wielu z nich jest z nami od początku

nie zawsze potrafi samodzielnie wybrać te

jak cały kraj – rozwijała się, wchodziła

istnienia spółki i im należą się szczególne

najkorzystniejsze, firma stała się dla nich

na kolejne, coraz to nowsze stopnie pro-

podziękowania za zbudowanie fundamen-

nawigatorem. Fundamentalną zasadą, któ-

fesjonalizmu, systematycznie umacniając

tów GSU S.A. Cieszę się, że udało się w na-

rą kieruje się GSU S.A., jest bezpieczeń-

swoją pozycję na rynku szeroko rozu-

szej firmie wprowadzać w życie nowoczesne

stwo, które stanowi jedną z podstawowych

mianych ubezpieczeń. Oryginalne w skali

rozwiązania, nie zapominając jednocześnie

potrzeb każdego człowieka.

kraju rozwiązania dotyczące ubezpieczeń,

o człowieku. To nas odróżnia od korporacji.

– Budujemy w GSU S.A. nie tylko poczu-

a także wyjątkowy stosunek do klienta – to

Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem

cie bezpieczeństwa dla naszych klientów,

główne atuty spółki.

to jeden z wyznaczników naszego rynkowe-

ale zapewniamy je także naszym partne-

go sukcesu. Odnosi się zarówno do kontak-

rom i pracownikom, poprzez uczciwe i ja-

sze rozwiązania ubezpieczeniowe, ale także

tów z klientami, jak i do relacji wewnątrz

sne zasady współpracy. Działając od lat

bezpieczeństwo w ich realizacji i pomoc

naszej firmy – mówi Andrzej Pawletko, pre-

zgodnie z naszą misją, staliśmy się gwa-

w poruszaniu się po skomplikowanych pro-

zes zarządu GSU S.A.

rantem bezpiecznych produktów i rzetelnej

– Nie tylko zapewniamy klientom najlep-

26

cedurach odszkodowawczych. W efekcie

Dziś GSU S.A. obecna jest w 12 woje-

nasi klienci nie tylko darzą nas zaufaniem,

wództwach w kraju, posiada 56 własnych

Firma już teraz zapowiada wdrażanie

ale też w naturalny sposób stają się naj-

i kilkanaście współpracujących oddziałów

szeregu kolejnych nowych pomysłów

lepszą formą reklamy i promocji GSU S.A.

obsługi ubezpieczeń. Klienci w ofercie

i rynkowych wyzwań, uwzględniając róż-

Przekazując dalej pozytywne referencje

otrzymują nie tylko produkt, ale również

ne perspektywy i planując wszelkie działa-

o naszej firmie, pozwalają nam wciąż roz-

autentyczne poczucie bezpieczeństwa dla

nia tak, by przynosiły wymierne korzyści

budowywać strefy oddziaływania. Wszystko

nich i dla ich rodzin. Co więcej, zdając

i efekty. Wśród nich – utrzymanie dotych-

SILESIA BUSINESS & LIFE

obsługi – dodaje Andrzej Pawletko.

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
zatrudni:
górników, elektryków, ślusarzy oraz pracowników dozoru górniczego
i energomaszynowego.

Oferujemy atrakcyjnie warunki zatrudnienia:
• umowę o pracę,
• świadczenia pracownicze porównywalne z warunkami pracowników kopalń spółek węglowych,
• wynagrodzenie według Regulaminu Wynagradzania GZUG Sp. z o.o. (karta górnika, deputat węglowy,
miesięczna premia regulaminowa, wypłata nagrody z okazji Dnia Górnika),
• możliwość podwyższania kwalifikacji, perspektywa awansu zawodowego,
• praca w Spółce o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku usług górniczych.

14

Kontakt: tel. 32 339 80 52
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czasowego portfela ubezpieczonych, przy

we. Dziś wiemy, że nic się nie dzieje bez

równoczesnej eksploracji rynku ubezpie-

przyczyny – kolejne wyzwania, stawiane

i w życiu prywatnym, pojazdów mecha-

czeniowego skierowanej na pozyskiwanie

przed firmą trudne zadania i trafne decy-

nicznych OC i AC, od następstw zdarzeń

nowych klientów, standaryzacja obsługi

zje prowadzą do sukcesu. Bo inwestycja

losowych mienia przedsiębiorstw i osób

ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych

w rozwój zawsze procentuje.

indywidualnych, innych dopasowanych do

we wszystkich oddziałach, wdrażanie no-

Mamy konkretne wyobrażenia co do tego,

wych programów i produktów ubezpiecze-

jak ma wyglądać Grupa GSU S.A. w przy-

GSU S.A. została uhonorowana wieloma

niowych z wykorzystaniem nowoczesnych

szłości. Działamy wspólnie, opierając na-

prestiżowymi nagrodami, m.in. „Czarnym

technologii informatycznych, wychodząc

szą wizję o najważniejsze dla niej wartości

Diamentem’’, statuetką przyznawaną przez

naprzeciw zmieniającym się potrzebom

moralne oraz idee ciągłości funkcjonowa-

Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego

obecnych i przyszłych klientów.

indywidualnych potrzeb klientów.

nia na rynku. Nasze najważniejsze założe-

Okręgu Przemysłowego dla najlepszych

– W naszej działalności budujemy świa-

nia to stabilizacja, wiarygodność, integra-

firm i instytucji lokalnych, i „Burszty-

domość ubezpieczeniową, czego wyrazem

cja, a także wszystko to, co stanowi dla nas

nowym Słowikiem”, którego Sopockie

jest m.in. konsekwentne angażowanie się

inspirację. To, co prawie dwadzieścia pięć

Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

od lat w działania społeczne i charyta-

lat temu wydawało się niemożliwe, zostało

przyznało spółce z okazji 20 lat współpra-

tywne na rzecz społeczności lokalnych.

osiągnięte, dlatego z pewnością patrzymy

cy w kreowaniu najwyższych standardów

Naszą działalność prowadzimy poprzez

w jutro, wierząc, że przyszłość naszej firmy

ochrony ubezpieczeniowej. Na swoim

pracowników Oddziałów Obsługi Ubez-

leży w naszych rękach. Ponadto chcemy, by

koncie GSU S.A. ma również tytuły: „Me-

pieczeń – szczególnie w zakresie pomocy

nasi klienci, pracownicy i partnerzy mieli

nadżera

dla poszkodowanych na skutek zdarzeń

pewność, że powierzając nam zaufanie, do-

Kapituły Izby Gospodarczej Ubezpieczeń

losowych. Jednocześnie chętnie uczestni-

konali słusznego wyboru – zdradza prezes

i Obsługi Ryzyka im. prof. Tadeusza San-

czymy w różnego rodzaju projektach i ini-

zarządu GSU S.A.

gowskiego, oraz „Najbardziej Efektywne-

ubezpieczeniowego”,

nagrody

cjatywach związanych ze sportem, kulturą

Spółka specjalizuje się w grupowych

go Partnera”, prestiżowej nagrody PZU dla

i szeroko rozumianym rozwojem lokalnym

i indywidualnych produktach ubezpiecze-

największych multiagentów ubezpiecze-

– wyjaśnia prezes Andrzej Pawletko.

niowych, takich jak: na życie, zdrowotnych,

niowych współpracujących z PZU S.A.

GSU S.A. angażuje się w życie lokalnych

następstw nieszczęśliwych wypadków,

społeczności poprzez wsparcie organizacji
wielu wydarzeń kulturalnych, muzycznych,
przedsięwzięć sportowych i festynów. Ponadto spółka powołała do życia Fundację
Wsparcia Profilaktyki Medycznej, która
jest bardzo pomocna dla górników i ich rodzin. Wspiera finansowo lub ułatwia dostęp
do leczenia w trybie przyspieszonym.
Proces

przemian,

który

zachodził

w GSU S.A. na przestrzeni 25 lat, doprowadził do celu, jakim była budowa sprawnie działającego organizmu odpornego
na różne, często trudne, sytuacje rynko-
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odpowiedzialności cywilnej, zawodowej
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Mirosław CICHY
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Cudzoziemcy
PORADY PRAWNE

Karolina Wojtas

W związku z napływem coraz większej liczby cudzoziemców pojawiają się też nowe zagadnienia prawne. Pracodawcy zatrudniający
cudzoziemców muszą z kolei liczyć się z kontrolami nie tylko Straży
Granicznej, lecz również Państwowej Inspekcji Pracy. Znowelizowana
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy („u.p.z.”) przewiduje możliwość odmowy zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy sezonowej.

W przypadku gdy „podmiot powie-

trzecich w celu zatrudnienia w cha-

1 pkt 4 u.p.z., dotyczący warunków

rzający wykonywanie pracy cudzo-

rakterze

odmowy wydania zezwolenia na pra-

ziemcowi lub osoba fizyczna, która

(Dz.U.UE.L.2014.94.375

działała w jego imieniu, zostali po-

2014.03.28).

24
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z

dnia

cę. Przepis ten stanowi, iż wojewoda
wydaje decyzję o odmowie wydania

wywołuje

zezwolenia na pracę cudzoziemca,

umieszczenie w przywołanym prze-

gdy podmiot powierzający wykony-

popełnienia czynu, o którym mowa

pisie zwrotu „lub osoba fizyczna,

wanie pracy cudzoziemcowi w cią-

w art. 120 ust. 1, za podobne wykro-

która działała w jego imieniu”, roz-

gu dwóch lat od uznania za winnego

czenie” (Art. 88z ust. 5 pkt 3 u.p.z.).

szerzającego tym samym przesłanki

popełnienia czynu, o którym mowa

odmowy rejestracji oświadczenia.

w art. 120 ust. 1, został ponownie

Rozwiązanie to obowiązuje zaled-

kontrowersje

sezonowego

gu dwóch lat od uznania za winnego

nownie prawomocnie ukarani w cią-

Liczne

pracownika

wie od 1 stycznia 2018 r. jako wy-

Przechodząc do analizy wskazane-

prawomocnie ukarany za podobne

nik implementacji dyrektywy Unii

go przepisu należy w pierwszej kolej-

wykroczenie. Dochodzi tutaj do nie-

Europejskiej w sprawie warunków

ności zauważyć, że bardzo podobny

zrozumiałej sytuacji. Jeżeli uznamy,

wjazdu i pobytu obywateli państw

w brzmieniu jest przepis art. 88j ust.

że zezwolenie na pracę jest dalej idą-
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cym uprawnieniem (dla pracodawcy

pkt 4) i art. 88z ust. 5 pkt 3 u.p.z. po-

reguły ponoszenia odpowiedzialno-

i cudzoziemskiego pracownika), niż

winna być taka sama.

ści karnej za czyn zabroniony, wśród

skuteczna rejestracja oświadczenia

Takie zrównanie treści uprawnia-

o zamiarze powierzenia pracy, to nie-

łoby, podczas badania przesłanek

wową:

logicznym jest stawianie surowszych

odmowy rejestracji oświadczenia,

osobistej.

obostrzeń w uzyskiwaniu drugiego

do sięgania do dorobku literatury

Zasada ta stanowi, że nie można

z wymienionych uprawnień.

przedmiotu oraz orzecznictwa wy-

przenieść odpowiedzialności karnej

pracowanego na gruncie art. 88j ust.

na inną osobę, niż na sprawcę, w roz-

1 pkt 4) u.p.z.

winięciu zaś zasada ta oznacza rów-

Ponadto, wprowadzenie do art. 88z
ust. 5 pkt 3 u.p.z. pojęcia „osoby fi-

których wymienia się jako podstazasadę

odpowiedzialności

zycznej”, która działała w imieniu

Ponadto posłużenie się w art. 88z

nież, że wyklucza się tzw. odpowie-

podmiotu powierzającego pracę, po-

ust. 5 pkt 3) u.p.z. zwrotem „działa-

dzialność zbiorową, tj. przenoszenie

zostaje w sprzeczności z wyrażoną

ła w jego imieniu” rodzi dodatkowe

skutków odpowiedzialności jednost-

w procesie legislacyjnym intencją

kontrowersje za względu na użyty

ki na podmiot zbiorowy, w ramach

projektodawcy wprowadzającego do

czas przeszły. Wykładnia językowa

którego ta jednostka działa.

porządku prawnego przepis art. 88z

prowadzi tu do wniosku, że uza-

Przyjęte rozwiązanie, jako prze-

u.p.z. Należy przypomnieć, iż imple-

sadniona będzie odmowa rejestracji

widujące rozszerzenie skutków od-

mentując normy wymienionej powy-

oświadczenia także w przypadku,

powiedzialności o charakterze kar-

żej Dyrektywy UE, w uzasadnieniu

gdy osoba fizyczna działała na rzecz

nym i przenoszące te skutki w sferę

rządowego projektu zmiany u.p.z.,

podmiotu powierzającego, kiedykol-

możliwości

wskazano, iż koniecznym jest wpro-

wiek w przeszłości, następnie zaś

administracyjnych, powinno zatem

wadzenie takich samych obostrzeń

już nie związana z tym podmiotem,

odpowiadać

w uzyskaniu rejestracji oświadczenia

została, w ciągu dwóch lat, dwukrot-

i przejrzystości. Wykładnia języ-

o powierzeniu pracy sezonowej, jak

nie ukarana za czyn z art. 120 ust. 9

kowa przepisu art. 88z ust. 5 pkt 3)

to ma miejsce w przypadku uzyski-

u.p.z. Dopuszczenie przedstawionej

u.p.z. prowadzi zaś do wniosków

wania zezwoleń na pracę stałą. Tak

wyżej interpretacji przepisu art. 88z

nieprecyzyjnych i nieakceptowal-

więc treść przepisów art. 88j ust. 1

ust. 5 pkt 3) narusza niewątpliwie

nych z punktu widzenia logiki.
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uzyskania
postulatowi

uprawnień
ścisłości
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Równie

istotnym

argumen-

W żaden sposób nie wynika więc

o powierzeniu cudzoziemcowi pracy

tem przeciwko poszerzeniu nor-

z Dyrektywy, aby chodziło o ograni-

sezonowej zajdzie, w przypadku gdy

my art. 88z ust. 5 pkt 3) u.p.z.

czanie możliwości powierzania pracy,

osoba fizyczna, działająca w jego

o zwrot odnoszący się do osoby

w przypadku ukarania osób fizycz-

imieniu została ponownie prawo-

fizycznej, która działała w imie-

nych reprezentujących pracodawcę,

mocnie ukarana w ciągu dwóch lat

niu

powierzającego,

jeśli osoby te nie są już uprawnione

od uznania za winnego popełnienia

pozostaje argument odnoszący się

podmiotu

do reprezentacji pracodawcy (nie

czynu, o którym mowa w art. 120

do interpretacji norm źródłowych

działają już jako pracodawca, np.

ust. 1, za podobne wykroczenie;

dyrektywy

Unii

wskutek zwolnienia).

w

warunków

sprawie

Europejskiej
wjazdu

Konieczność codziennego stoso-

jący pracę jest osobą prawną lub

i pobytu obywateli państw trze-

wania wskazanych norm prawnych

inną jednostką organizacyjną, od-

cich w celu zatrudnienia w cha-

wymusza, aby przyjąć następujące

mowa zarejestrowania oświadcze-

rakterze pracownika sezonowego

rozumienie normy art. 88z ust. 5 pkt

nia o powierzeniu cudzoziemcowi

(Dz.U.UE.L.2014.94.375 z dnia

3 u.p.z.:

pracy sezonowej nie bęzie możliwa,

2014.03.28).

– w przypadku jeżeli powierzający

w przypadku gdy osoba fizyczna,

pracę jest osobą fizyczną, możliwość

która została ponownie prawomoc-

no przesłanki odmowy rejestracji

odmowy

oświad-

nie ukarana w ciągu dwóch lat od

wniosku o zezwolenie na pracę

czenia o powierzeniu cudzoziemco-

uznania za winnego popełnienia czy-

sezonową. W szczególności w art.

wi pracy zajdzie, w przypadku gdy

nu, o którym mowa w art. 120 ust.

8 ust. 2 przewidziano możliwość

podmiot powierzający wykonywanie

1, za podobne wykroczenie, nie jest

odmowy, jeżeli na pracodawcę

pracy cudzoziemcowi został ponow-

już uprawniona do działania w jego

zgodnie z prawem krajowym na-

nie prawomocnie ukarany w ciągu

imieniu (nie pozostaje w strukturach

łożono karę za pracę nierejestro-

dwóch lat od uznania za winnego

powierzającego pracodawcy).

waną lub nielegalne zatrudnienie.

popełnienia czynu, o którym mowa

Pracodawcą, w świetle art. 3

w art. 120 ust. 1 u.p.z., za podobne

W art. 8 Dyrektywy uregulowa-

Kodeksu pracy, jest zaś jednostka
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– w przypadku jeżeli powierza-

zarejestrowania

wykroczenie;

organizacyjna, choćby nie posia-

– w przypadku jeżeli powierzający

dała osobowości prawnej, a także

pracę jest osobą prawną lub inną jed-

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają

nostką organizacyjną, możliwość od-

one pracowników.

mowy zarejestrowania oświadczenia
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Roksana WĘGIEL
SYLWETKA

Po prostu
kocham muzykę!
Rozmowa z Roksaną Węgiel, piosenkarką, zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji The Voice
Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

– W ubiegłym roku zwy-

–Kilka miesięcy po zakończeniu programu, na potrze-

wtedy

robią?

skiej edycji The Voice Kids.

by promocji filmu animowa-

proszą

o

Jak wpłynął na Ciebie ten

nego Hotel Transylwania 3,

zdarzają się jakieś śmieszne,

sukces? Można powiedzieć,

nagrałyście wspólnie singiel

nietypowe sytuacje?

że wywrócił Twoje życie do

„Zatrzymać chwilę”. To mu-

– Tak, moje życie zdecydo-

górny nogami?

siało być dla Ciebie wielkie

wanie się zmieniło. Ale nie

przeżycie.

przeszkadza mi to, jeżeli tylko

w

pierwszej

– Zdecydowanie tak! Moż-

Podchodzą,

autograf?

Może

na powiedzieć, że zmieniło

– Tak, to było niesamowi-

mogę to bez problemu rozdaję

się wszystko – zaczęłam grać

te przeżycie i wyróżnienie.

autografy fanom czy robię so-

mnóstwo koncertów i stałam

Świetnie się bawiłam nagry-

bie z nimi zdjęcia. Owszem,

się bardziej rozpoznawalna.

wając z Edytą, ale także póź-

są też zabawne sytuacje – jak

niej, kiedy razem udzielały-

kiedyś, gdy poproszono mnie,

–

swój

śmy wywiadów i wzięłyśmy

żebym podpisała się komuś…

występ w tym programie?

Jak

wspominasz

udział we wspólnej sesji zdję-

na czole!

Wymień proszę najtrudniej-

ciowej.
– Trudno jest łączyć karie-

sze, najmilsze i najciekawsze momenty, jakie przeżyłaś uczestnicząc w nim.
– Dzięki programowi poznałam wielu wspaniałych ludzi,
z którymi do dziś utrzymuję
kontakt!

– Jak zareagowali na Two-

– Twoją trenerką w The

– Trudno. Mam jednak dużo

członkowie Twojej rodziny

szczęścia, bo moi nauczyciele

oraz koledzy i koleżanki?

są bardzo wyrozumiali i po-

– Otrzymywałam gratulacje
praktycznie z każdej strony.
oczywiście

gratulowali,

ale

Voice Kids była Edyta Gór-

najbardziej z wygranej cie-

niak. Jak Ci się z nią praco-

szyli się moi rodzice.

wało?
– Edyta była dla mnie bar-

rę muzyczną z nauką?

ją wygraną w The Voice Kids

Koledzy i koleżanki też mi

– Twój występ w telewi-

dzo inspirująca. Od dawna

zyjnym

podziwiam ją jako artystkę

przełożyć się na Twoje ży-

show

musiał

też

i kobietę, pewnie dlatego od

cie codzienne. Ludzie często

początku tak dobrze czułam
się w jej towarzystwie.
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rozpoznają Cię na ulicy? Co

pol-

ciężyłaś
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zwalają mi zaliczać materiał
w

późniejszych

terminach,
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Foto: Kamil Piklikiewicz/DDTVN/East News

jeżeli akurat dużo koncertu-

stał odtworzony ponad dwa

śpiewałam przed publiczno-

ję czy nagrywam. Myślę, że

miliony razy w ciągu zale-

ścią to okazało się, że bardzo

od nowego roku szkolnego

dwie trzech tygodni! Obec-

to lubię. I tak już zostało!

przejdę na indywidualny tryb

nie licznik zatrzymał się na

nauczania – wtedy łatwiej bę-

ponad 26 mln wyświetleń

dzie pogodzić naukę z wszyst-

na YouTube. Utwory takie

phopowej grupy tanecznej

kimi obowiązkami.

jak „Żyj” oraz „Obiecuję”,

R-Revolution.

również zostały odtworzone

nadal realizować się na tym

kilkanaście milionów razy...

polu czy po Twoich ostatnich

Uważasz, że w przyszłości

sukcesach

jesteś w stanie to przebić?

porzucić tę działalność?

– Poprzedni rok zakończył
się

dla

Ciebie

ogromnym

sukcesem, nie tylko z po-

–

Jesteś

członkinią

hi-

Zamierzasz

zdecydujesz

się

wodu występu w programie

– Chciałabym, ale to bardzo

The Voice Kids. W listo-

trudne zadanie. Cóż, wszyst-

niczego

padzie zwyciężyłaś jeszcze

ko chyba w rękach moich naj-

w chwili obecnej taniec musi

w 16. Konkursie Piosenki

ukochańszych fanów!

trochę poczekać… zupełnie

Eurowizji dla Dzieci.

– Cóż, nie chciałabym z
rezygnować,

ale

nie mam na niego czasu.
obecna

– Sprawiasz wrażenie oso-

był wyjątkowy czas w moim

w Twoim życiu od najmłod-

by, która, mimo młodego

życiu.

szych

trenowałaś

wieku, zupełnie nie stresuje

(trzynastka zawsze była moją

też... gimnastykę artystycz-

się występami na scenie, na-

szczęśliwą liczbą) i wygrałam

ną, taniec towarzyski, a na-

wet jeśli mają one miejsce

The Voice Kids oraz Eurowi-

wet judo! Zawsze wiedzia-

przed kamerami. Tak jest

zję. Wówczas do góry nogami

łaś, że muzyka to jest coś,

w istocie?

wywróciło się nie tylko moje

czym chcesz się zajmować,

życie, ale również życie całej

czy jednak bywały momen-

występy

mojej rodziny. Na szczęście

ty, że ciągnęło Cię w zupeł-

Voice

– w pozytywnym tego słowa

nie inną stronę?

odporności na stres, ale mu-

– Rok 2018 to rzeczywiście
Skończyłam

13

lat

znaczeniu!

–

Muzyka
lat,

jest

ale

– Tak naprawdę to zaczęłam

– Myślę, że dopiero częste
w

Kids

programie
nauczyły

The
mnie

szę przyznać, że ja po prostu

śpiewać trochę przez przypa-

uwielbiam moich fanów i zro-

– W konkursie zaprezento-

dek. Będąc na obozie wzięłam

biłabym dla nich wszystko!

wałaś utwór „Anyone I Want

udział w konkursie karaoke

Na szczęście śpiewanie bar-

to Be”. Teledysk do niego zo-

i kiedy po raz pierwszy za-

dziej

mnie

mobilizuje,

niż

stresuje.
– Niedawno odbyła się premiera Twojej debiutanckiej
płyty,

którą

zatytułowałaś

„Roxie”. Powiedz proszę, co
znalazło się na krążku?
– Na moją debiutancką płytę trafiło dwanaście utworów,
a wśród nich już dobrze znane piosenki z początku mojej
kariery: „Anyonme You Want
To Me” czy „Żyj”, ale też całkiem nowe kawałki, do słuchania których gorąco zapraszam!
– Jak przebiegały prace
nad krążkiem? Sama komponowałaś utwory, pisałaś
teksty czy ograniczyłaś się

38

SILESIA BUSINESS & LIFE

do tego, przez co pokochała
Cię publiczność, czyli śpiewania?
– Przy płycie współpracowałam z wieloma znanymi
kompozytorami
tekstów,

m.in.

i
z

autorami
Juliuszem

Kamilem, Patrykiem Kumórem,

Lanberry

i

Stevenem

Manovskim.
– Kto Cię inspiruje? Jacy
są Twoi ulubieni wykonawcy i gatunki muzyczne?
– Moje największe inspiracje to Ariana Grande, Katy
Perry, Billie Eilish, Lana Del
Rey... ale też wielu innych artystów, których wymienienie
trwałoby naprawdę długo. Po
prostu kocham muzykę i nie
ograniczam się do konkretnego stylu.
– Widzisz dla siebie miejsce
przede wszystkim na scenie
pop czy chciałabyś też spróbować swoich sił w innych
gatunkach?
– To trudne pytanie. Dobrze
czuję się w obecnym repertuarze, ale często bywam zmienna, więc możliwe, że wkrótce
usłyszycie mnie w zupełnie
innym stylu muzycznym!
– Jesteś obecna na rynku
muzycznym

od

niedawna,

ale póki co, idziesz przez niego jak burza. Czego mogę Ci
życzyć na kolejne miesiące
i lata Twojej kariery?
– Chyba tylko powodzenia
i

dobrych,

szczerych

ludzi

wokół siebie!
– Tego więc Ci życzę! Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję również.
Rozmawiał
Tomasz BREGUŁA

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Beata DRZAZGA
„Sukcesem jest odnosić sukcesy, ale zawsze pozostawać sobą…”
FIRMY REGIONU

Odważna, spontaniczna, skrupulatna, czuła, konsekwentna w działaniu, pełna optymizmu, energii i empatii – taka jest Prezes Beata Drzazga, założycielka i właścicielka
największej firmy medycznej w Polsce BetaMed S.A., świadczącej usługi długoterminowej opieki domowej. W 2001 roku, czyli 18 lat temu otworzyła firmę BetaMed, która
obecnie posiada 91 filii w 11 województwach, opiekuje się ponad 5000 pacjentów, zatrudnia ok 3000 pracowników.

42

W 2014 roku Prezes Beata Drza-

świadczonych usług, wykorzysty-

Beata Drzazga jest też Wła-

zga otworzyła Clinikę BetaMed

wanego sprzętu oraz stosowanych

ścicielem i Prezesem BetaMed

w Chorzowie - nowoczesne, wie-

metod diagnostycznych. Chorzow-

International w Las Vegas oraz

lospecjalistyczne

Me-

ska placówka oferuje szeroki wa-

Właścicielem sklepu „Dono da

dyczne, wyróżniające się ponad-

chlarz usług medycznych dla osób

Scheggia”, ekskluzywnego salonu

przeciętną

w każdym wieku.

mody dla wymagających i podąża-

Centrum

jakością

w

zakresie

SILESIA BUSINESS & LIFE

jących za trendami kobiet, w któ-

zdrowotnych, takich jak:

rym oferowane są najnowsze ko-

nietrzymanie moczu, ły-

lekcje ze światowych stolic mody

sienie czy nadpotliwość.

m.in. Mediolanu, Londynu, Paryża

Potwierdzeniem pozycji

czy Wiednia.

Kliniki na rynku, jak i ja-

Chęć stworzenia kolejnej działal-

kości usług są otrzymane

ności, która byłaby uzupełnieniem

nagrody i wyróżnienia,

usług oferowanych przez BetaMed

między innymi: Clinica

S.A. i pasowałaby do profilu jego

Estetica

działalności

Drzazga Clinic Beata Drza-

Drzazga

sprawiła

otworzyła

że

Beata

RVBSKINLAB

DRZAZGA

zga Chorzów QUATRO, BTL

CLINIC - Klinikę Laseroterapii

Marka z Misją dla DRZA-

i Medycyny Estetycznej. To miej-

ZGA CLINIC Laserotera-

sce wyjątkowe, oferujące szeroki

pia & Medycyna Estetyczna

zakres usług zarówno dla męż-

Chorzów, Luksusowa Marka

czyzn, jak i kobiet. Wyróżnia je

Roku DRZAZGA CLINIC

przede wszystkim najwyższej ja-

2018 i Twórca Luksusu Beata

kości, najnowocześniejszy sprzęt

Drzazga Luksusowa Marka

medyczny, zaawansowane techno-

Roku 2018.

logie i wykwalifikowana kadra ko-

Beata Drzazga w swoich

smetologów i lekarzy specjalistów.

działaniach zawsze kieruje się

Wysoka

empatią do drugiego człowieka

skuteczność

zabiegów

oraz kompleksowe podejście do

i stawia na jakość świadczonych

klienta sprawiają, że DRZAZGA

usług. Jest laureatką ponad 130

CLINIC, to miejsce, w którym

prestiżowych nagród i wyróżnień,

każdy czuje się wyjątkowo i bez-

przyznanych zarówno w Polsce,

piecznie. Pomimo krótkiego okre-

jak i na arenie międzynarodowej.

su działalności Klinika już stała się

Jest ekspertem w dziedzinie zarzą-

rozpoznawalną marką, cieszącą się

dzania w ochronie zdrowia oraz

renomą i zaufaniem wśród klien-

ekspertem z zakresu ekonomii.

tów. Szczególne miejsce w ofercie

To osoba z ogromnym doświad-

kliniki zajmują lasery, pozwalające

czeniem i wszechstronną wiedzą,

odmłodzić skórę, wymodelować

czego świadectwem są liczne za-

ciało i zlikwidować niedoskonało-

proszenia na polskie i międzynaro-

ści, jak również zabiegi z zakresu

dowe konferencje z różnych dzie-

medycyny estetycznej. DRZAZGA

dzin.

CLINIC, to także miejsce, w któ-

Pomimo osiągnięcia tak wielkie-

rym obok zabiegów estetycznych

go sukcesu, pozostała sobą – em-

doświadczona kadra specjalistów

patyczna, czuła i z sercem do dru-

zajmuje się leczeniem problemów

giego człowieka.
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Loftowa przestrzeń w pokopalnianym
budynku przy Silesia City Center.
Wyróżnia nas industrialne wnętrze
nawiązujące do górniczej historii miasta,
w którym możecie podziwiać połączenie
cegły, betonu i francuskiej mozaiki.

Najlepsze burgery | Steki | Owoce morza | Ręcznie robione makarony
RESTAURACJA SZTOLNIA
CHORZOWSKA 109, KATOWICE
Tel. 506 788 775
*restauracja posiada własny parking
restauracja@sztolnia.katowice.pl

Sztolnia.chleb.mieso.wino
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Amelia ANDRYSZCZYK
SYLWETKA

To mi w duszy gra
Na początku roku pojawił się jej debiutancki singiel „Nie pozwolę nam się
bać”. Tekst utworu opowiada o walce z własnymi słabościami oraz przeciwnościami losu. Dlaczego tak młoda dziewczyna postanowiła zaśpiewać
tak melancholijną piosenkę?
– Jesteś nie tylko wokalistką, ale
grasz też na gitarze i fortepianie,

proszę o swoich pierwszych kro-

to Twój pierwszy występ telewizyj-

kach w muzycznym świecie.

ny na żywo. Jak go wspominasz?

a w dodatku niejednokrotnie sama

– Pierwszą sceną był pokój go-

– Udział w krajowych elimina-

piszesz teksty i muzykę do wykony-

ścinny w domu mojej babci. Mia-

cjach do konkursu Eurowizji Junior

wanych przez siebie piosenek. To

łam kilka lat i śpiewałam niemalże

był niesamowitym doświadczeniem

nie zdarza się zbyt często, zwłasz-

wszystko, co wpadło mi w ucho,

i przeżyciem. Zgłoszenie wysłałam

cza u tak młodych artystek.

a szczególnie piosenki z serialu

spontanicznie i nie spodziewałam się,

– Swoją pierwszą piosenkę napi-

„Hannah Montana”. Znałam wszyst-

że wystąpię ze swoją autorską piosen-

sałam w wieku dziesięciu lat. Sama

kie jako mała dziewczynka i wszy-

ką w tak poważnym konkursie, przed

już nie wiem, jak wiele stworzyłam

scy mnie podziwiali za to, że potrafię

tak ogromną publicznością. Udział

ich od tego czasu. Kiedy wpada mi

zapamiętać tyle tekstu. Wtedy raczej

w eliminacjach był moim pierwszym

coś do głowy, to zapisuję to od razu,

nie myślałam o występach na praw-

krokiem do spełniania muzycznych

a potem chwytam za gitarę, albo

dziwej scenie. Pierwsze kroki sta-

marzeń, a także przygodą, dzięki któ-

siadam przy pianinie i komponuję.

wiałam na deskach MDK-u w Ostro-

rej wiele się nauczyłam i doświad-

Utwory, które piszę, z jednej strony

wi Mazowieckiej, jako przedszkolak,

czyłam.

są odbiciem mojego nastroju, a z dru-

a później w szkole podstawowej. To

giej – są inspirowane tym, co w da-

właśnie tam zauważono moją mu-

– W końcu, w wieku czternastu

nym momencie dzieje się w moim

zykalność i zaczęłam brać udział

lat zdecydowałaś się wziąć udział

życiu. Tworząc, cały czas uczę się

w konkursach wokalnych, o których

w programie The Voice Kids. To

na błędach, mam wrażenie, że każ-

dowiadywałam się od mojej nauczy-

była chyba największa przygoda

da nowa piosenka jest lepsza od tej

cielki muzyki. Mój pierwszy sukces

w Twojej dotychczasowej karie-

poprzedniej. Umiejętność gry na in-

wokalny odniosłam w wieku ośmiu

rze...

strumentach jest czymś wspaniałym,

lat w Festiwalu Piosenki Filmowej,

– Zdecydowanie! Udział w The Vo-

daje możliwości komponowania mu-

śpiewając piosenkę „Przyjaciel wie”.

ice Kids to najpiękniejsza przygoda,

zyki do tekstów, które rodzą się tak

Potem były kolejne festiwale i ko-

jaka do tej pory mi się przydarzyła.

niespodziewanie, że trzeba działać

lejne sukcesy. Z ogromną przyjem-

W tym przypadku równie spontanicz-

natychmiastowo. Gdybym nie po-

nością wspominam miejski konkurs

nie podjęłam decyzję pojechania na

siadała tych umiejętności, pewnie

„Mam Talent”, w którym mając dzie-

precasting i ku mojemu zaskoczeniu

nigdy nie zaczęłabym tworzyć. Nie

sięć lat zdobyłam główną nagrodę za

przeszłam do kolejnego etapu pro-

wyobrażam sobie mojego muzycz-

moją pierwszą autorską piosenką pt.

gramu. Teraz, jak o tym myślę, mam

nego rozwoju bez nich.

„Lato”, którą zaśpiewałam akompa-

wrażenie, że był to sen. Dzięki The

niując sobie na gitarze.

Voice Kids poznałam wiele niezwy-

– Występujesz na scenie od naj-

46

kłych osób i zyskałam ogromne do-

młodszych lat. Zawsze sama czułaś

– Trzy lata temu pomyślnie prze-

świadczenie, a także dostałam szansę

potrzebę publicznego występowa-

szłaś krajowe eliminacje do kon-

do dalszego doskonalenia się w tym,

nia czy na początku ktoś musiał

kursu Eurowizji Junior, prezentu-

co kocham – czyli w muzyce.

Cię do tego zachęcać? Opowiedz

jąc swój utwór pt. „Marzenia”. Był
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– Jakie są Twoje muzyczne in-

nież jedną z moich inspiracji, głów-

czas nagrywania klipu, a także praca

spiracje? Podczas jednego z wystę-

nie ze względu na jej niesamowity

w studiu nagrań. Nieustannie uczę się

pów, który można było zobaczyć

głos, którego mogłabym słuchać bez

nowych rzeczy i na bieżąco doświad-

na antenie TVP, widzieliśmy jak

końca. Najbardziej lubię ją w pio-

czam nowych przeżyć. Z wszystkie-

zachwyciłaś jurorów wykonaniem

senkach typu „Listen” albo „Halo”,

go, co mnie spotyka, staram się wy-

utworu There’s Nothing Holdin’

gdzie pokazuje w stu procentach

ciągać wnioski, by być coraz lepszą.

Me Back z repertuaru Shawna

swoje niezwykłe możliwości.
– Trudno jest pogodzić karierę

Mendesa. To jest to, co ci w duszy
gra?
– Utwór, który śpiewałam na prze-

48

– Czego jeszcze nauczyły Cię te
telewizyjne doświadczenia?

sceniczną z nauką?
– Czasem nie jest to łatwe, ale jakoś

słuchaniach w ciemno, był strzałem

– Na pewno nauczyłam się opa-

daję radę. Staram się systematycznie

w dziesiątkę. Idealnie odnajduję się

nowywać stres, poznałam pracę sce-

nadrabiać każdy opuszczony dzień

w balladach i tego typu klimatach.

niczną od kulis, zyskałam ogromne

w szkole, żeby mieć jak najmniej za-

Jeżeli chodzi o moje muzyczne in-

doświadczenie i poznałam wiele

ległości.

spiracje, uwielbiam właśnie Shawna

wspaniałych osób. Nabrałam także

Mendesa, głównie za jego natural-

większego dystansu do opinii in-

– Muzyka jest tym kierunkiem,

ność i wrażliwość. Jego muzyka jest

nych na mój temat, dlatego kieruję

w jakim zamierzasz podążać czy

bardzo bliska mojemu sercu. Od cza-

się najbardziej tym, co ja czuję i co

masz jeszcze inne pasje, które

sów serialu Hannah Montana uwiel-

podpowiadają mi najbliżsi. Wydaje

chciałabyś realizować w przyszło-

biam również Miley Cyrus. Jej twór-

mi się, że prywatnie jestem cały czas

ści? Przeczytałem na jednym z por-

czość jest utrzymana w klimatach

taką samą osobą, tylko odrobinę

tali muzycznych, że interesujesz się

country, ale naprawdę bardzo lubię

starszą. Zupełnie nowymi doświad-

także malarstwem. Może w takim

ten styl, chciałabym kiedyś móc się

czeniami, które przeżywam obecnie,

razie Twoim marzeniem jest pój-

w nim pokazać. Beyonce jest rów-

są dla mnie praca przed kamerą pod-

ście na ASP?
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– Powiedzenie, że interesuję się
malarstwem, jest chyba nieco na wyrost. Lubię malować, to mnie odpręża, ale obecnie nie mam na to czasu.
Wydaje mi się, że to jednak muzyka
jest moją największa pasją, na pewno
wiążę z nią moja przyszłość. Jeszcze
nie podjęłam decyzji o studiach, bo
przede mną liceum. Wiem, że niezależnie od tego, co będę robiła, to muzyka będzie towarzyszyła mi przez
całe życie.
Jak wygląda twoje codzienne życie? Chodzisz do szkoły, rozwijasz
swoje umiejętności muzyczne... ale
jesteś także harcerką. Jak udaje Ci
się robić tyle rzeczy naraz?
Ostatnio skupiłam się najbardziej
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na muzyce i pomyślnym ukończeniu

z którym pracuję. Jest wspaniałą oso-

o współpracę z innymi artystami, to

gimnazjum. Są to moje priorytety na

bą, niezwykle utalentowaną, a spo-

absolutnie nie mówię „nie”, bo są

ten moment. Harcerstwo wymaga

tkania z nim są inspiracją do kolej-

tacy, z którymi bardzo chciałabym

ogromnego poświęcenia energii, jak

nych projektów.

móc zaprezentować się, w jednym
utworze.

i czasu, dlatego nie jestem już w nim
aktywna tak jak wcześniej. Pomimo

Jakie utwory znajdą się na krąż-

to nadal całym sercem wspieram

ku? Można się spodziewać bardziej

Czego jeszcze można się po Tobie

moją drużynę harcerską i kibicuję im

romantycznych klimatów, do czego

spodziewać? Jakie masz plany na

we wszelkich działaniach.

przyzwyczaiłaś słuchaczy podczas

przyszłość?

swoich
– Tak jak już wspomniałaś, pracujesz nad wydaniem swojej debiutanckiej płyty. Jak podoba Ci się
praca w studiu nagraniowym?

dotychczasowych

wystę-

Na pewno chcę wydać płytę i kon-

pów, czy znajdzie się też miejsce na

tynuować muzyczną przygodę. Ko-

coś innego?

niecznie muszę ją pogodzić z nauką

Nie mogę zdradzić jak na razie zbyt

w szkole średniej. Jestem pilna i so-

wiele, ale na pewno na płycie znajdą

lidna, więc poprzeczkę stawiam so-

Jest dla mnie dosyć nowym do-

się zarówno utwory w spokojniej-

bie wysoko. Chciałabym też zwiedzić

świadczeniem, ale wiem, że studio

szym klimacie, jak i bardziej ener-

kilka wymarzonych miejsc w najbliż-

jest na pewno odpowiednim miej-

giczne. Lubię zaskakiwać, ale też nie

szym czasie. To plany na najbliższe

scem dla mnie. Pracuję cały czas nad

chcę, żeby było nudno. Mam nadzie-

lata, które zamierzam zrealizować.

repertuarem na debiutancką płytę.

ję, że uda mi się na tym krążku zapre-

Mam nadzieję, że los się do mnie

Atmosfera podczas nagrań jest świet-

zentować któryś z moich autorskich

uśmiechnie.

na, a to w dużej mierze za sprawą

utworów, bo nie ukrywam, że jest to

Rozmawiał

Juliusza Kamila, czyli kompozytora,

moje małe marzenie. Jeżeli chodzi

Tomasz BREGUŁA

SILESIA BUSINESS & LIFE

51

ZDROWIE & URODA

Ponieważ uśmiech to sukces
Dorota Stania – doktor nauk
medycznych, specjalistka stomatologii estetycznej.
Lider zespołu i właścicielka Specjalistycznego Centrum
Stomatologii i Medycyny 4dent.
Kobieta wyjątkowa, pełna pasji
i pozytywnej energii. Autorka
pięknych uśmiechów. Wielbicielka mody, sportu, niezwykła
osobowość.
Mamy przyjemność ponownie
rozmawiać z Nią w miejscu niezwykłym, zabytkowym – w poradni stomatologicznej znajdującej się w katowickiej Fabryce
Porcelany.
– Pani Doroto, jak miło znów
Panią

widzieć.

Już

trochę

o Pani wiemy, ponieważ była
Pani Partnerem Silesia Business & Life Golf Cup 2018.
Jakie wrażenia? Co zmieniło
się w ciągu tego roku?
– Cała przyjemność po mojej stronie. Było fantastycznie. Tylu wspaniałych ludzi,
sportowe emocje i mnóstwo,
mnóstwo pozytywnej energii. To lubię, to cenię i dlatego znów jestem.
Wciąż jestem osobą ciekawą świata, życia i ludzi.
Wciąż pędzę i trudno
mnie zatrzymać. Rodzina, przyjaciele, praca
– to źródło mojej energii. Nowe inicjatywy
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i nowe wyzwania, dzięki nim moją

jedną całość, niezbędną do osiągnię-

że dla zdrowia innych zębów. Gdy

energię mogę przekazać innym, sta-

cia celu, jakim jest satysfakcja nasze-

brakuje naturalnych zębów, nie tylko

je się ona częścią czegoś wielkiego,

go pacjenta. Implanty, ortodoncja,

tracisz pełną funkcjonalność, ale tak-

ważnego dla wielu.

innowacyjny

że możesz doświadczać wielu innych

– Moda czy stomatologia? Na

system

dyskretnego

i komfortowego leczenia wad zgry-

problemów. Od ponad pięćdziesięciu

zu

lat implanty dentystyczne są używane

metodą

Invisalign,

protetyka,

implantoprotetyka, endodoncja mi-

do zastępowania brakujących zębów

– Rok temu padło tu pytanie: „Jakie

kroskopowa jednego dnia, stomato-

i stanowią obecnie standard w lecze-

plany na przyszłość? Gdzie się widzi

logia estetyczna, leczenie zaburzeń

niu stomatologicznym. Zasługujesz

Dorota Stania za pięć lat?”. Odpowie-

stawów skroniowo-żuchwowych, se-

na piękny uśmiech, a implanty denty-

działam, że „w tym samym miejscu.

dacja wziewna – wszystko w jednym

styczne pomogą Ci to zrobić.

Może z innym rozkładem dnia. Gdzie

miejscu, wszystko w 4dent. Ma pan

więcej czasu będę miała dla rodziny

teraz możliwość przepytania moich

i przyjaciół, a moje zawodowe zajęcia

specjalistów. Do dzieła!

czym dziś się Pani koncentruje?

Lekarz dentysta Rafał Mellem
***
– A co możemy zrobić, gdy chce-

przesunięte zostaną z kategorii praca
do kategorii hobby”. Jestem dumna

***

z tego, że realizuję swój plan pięcio-

– Co z pacjentami, którzy ma-

my w sposób dyskretny wyleczyć
wadę zgryzu, mieć piękne i proste

letni. Mam w 4dent godny zaufania,

rzą o pięknym uśmiechu, ale przed

wspaniały zespół specjalistów. Stwo-

podjęciem leczenia blokuje ich

– Zaufać metodzie Invisalign. Nie

rzyłam go wykorzystując swą intuicję

strach przed nadmierną ingeren-

ma bardziej komfortowego i dyskret-

oraz 23-letnie doświadczenie zawodo-

cją?

nego, a jednocześnie tak skuteczne-

zęby?

– Tacy pacjenci to największe

go, sposobu na zdrowe, piękne i pro-

o zdrowy i piękny uśmiech naszych

wyzwanie. Sam fakt przybycia na

ste zęby. To system przezroczystych

pacjentów. Stomatologia jest moją

pierwszą wizytę konsultacyjną to

nakładek (alignerów), które można

pierwszą miłością i będę jej wierna,

dla nich ogromny krok. Na szczęście

zdjąć w dowolnej chwili, więc nie ma

ale dzięki mojemu niezastąpionemu

współczesna stomatologia daje nam

żadnych ograniczeń co do produktów,

zespołowi mogę teraz coraz więcej

szeroki wachlarz możliwości, mowa

które można jeść i pić. W odróżnie-

czasu poświęcić swojej drugiej pasji,

tutaj nie tylko o metodach znieczule-

niu od klasycznych stałych aparatów,

którą jest moda.

nia, ale, co ciekawsze, o stosowaniu

alignery nie mają żadnych zamków

bezinwazyjnych technik odbudowy

ani drutów. Jest do dodatkowe udo-

we. Od piętnastu lat działamy z troską

– Spektakularne metamorfozy,

utraconych tkanek zęba. Mam na

godnienie jeśli chodzi o zachowanie

moda na zdrowy i piękny uśmiech,

myśli między innymi licówki nie-

odpowiedniej higieny jamy ustnej

dbamy o Twój uśmiech, Bo uśmiech

wymagające szlifowania, tak zwane

i częstotliwość wizyt u stomatologa.

to sukces. To słowa, z którymi ko-

„chipsy” czy stosowanie materiałów

Dzięki zaawansowanej technologii

jarzy się marka 4dent. Które z nich

kompozytowych dających nieograni-

obrazowania 3D pacjent ma możli-

czone możliwości poprawy estetyki

wość poznania końcowego efektu

– Nie da się ich rozdzielić. Two-

i funkcji uzębienia. Pacjenci wie-

i całego planu leczenia nawet jeszcze

rzą jedną całość. W dzisiejszych

lokrotnie są bardzo zaskoczeni, jak

przed jego rozpoczęciem.

czasach piękny uśmiech to podsta-

wiele można zdziałać w tak prosty

wa, jest naszą wizytówką, nie tylko

sposób już na jednej wizycie.

są Pani najbliższe?

w kontaktach towarzyskich, ale rów-

Doktor nauk medycznych

nież w biznesowych. Cieszę się, że

Karolina Stelmańska-Poprawa

Katarzyna Sorek-Mellem
***
– Czy stomatologia estetyczna

mogę spełniać marzenia o zdrowym
i pięknym uśmiechu. Jak mówią moi

Lekarz dentysta

***

obejmuje również zabiegi z zakre-

pacjenci, te metamorfozy dają im

– Czy stan uzębienia ma wpływ

su chirurgii, podobnie jak w przy-

pewność siebie, pozwalają odważ-

na cały organizm? I co zrobić, gdy

padku medycyny estetycznej czy

niej działać i realizować postawio-

pojawią się braki w uzębieniu?

chirurgii plastycznej?

ne cele. Gdy słyszę „odmieniła pani

– Implanty. Twój uśmiech powinien

moje życie”, odpływam:) W 4dent

trwać całe życie, a dzięki implantom

wydaje się tu być nazwa mikrochi-

każdy członek zespołu specjalizuje

dentystycznym będzie. Odbudowa

rurgia. Są to zabiegi małoinwazyjne,

się w innej dziedzinie stomatologii,

brakujących zębów jest bardzo waż-

wykonywane w znieczuleniu miej-

a współpracując ze sobą tworzymy

na dla ogólnego stanu zdrowia, a tak-

scowym oraz, w zależności od prefe-

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Tak, ale bardziej odpowiednia

53

rencji pacjenta, także w sedacji gazem

***

rozweselającym. Piękny uśmiech to

– Panie doktorze, co z tym

i prosto leczyć z wykorzystaniem

nie tylko kolor biały i nie tylko same

bruksizmem? Czy może mieć

botoksu. Zabieg powinien być wy-

zęby, ale także tkanki je otaczające,

realny wpływ na wygląd naszej

konany przez wykwalifikowanego

czyli dziąsła. Girlanda dziąsłowa to

twarzy?

lekarza stomatologa. Nastrzykuje on

zbita tkanka dziąsła wraz z brodawką

– Wielu pacjentów cierpi na noc-

mięsień, wprowadzając w jego oko-

międzyzębową tworząca ornament,

ne zaciskanie i zgrzytanie zębami,

lice botulinę, powodując jego roz-

który dla dopełnienia dzieła lecze-

zwane

Nieleczony,

luźnienie po kilku dniach. Pacjent

nia protetycznego musi harmonijnie

może prowadzić do ścierania szkli-

bruksizmem.

przestaje czuć ból i zanika nocne

współgrać z profilem wyłaniania ko-

wa, zmian zwyrodnieniowych w sta-

zgrzytanie. Dodatkowym efektem

rony zęba. Jest to tak zwana estety-

wie skroniowo-żuchwowym, a także

jest to, że twarz staje się szczuplej-

ka biało-różowa ważna szczególnie

migreny, napięcia karku czy szero-

sza i zyskuje korzystne proporcje.

u pacjentów z uśmiechem dziąsło-

ko pojętych „bóli pleców”. Wpływa

Zabieg jest bezpieczny i bezbolesny,

wym, czyli „gummy smile”.

także negatywnie na wygląd odpo-

a jego efekt utrzymuje się od sześciu

Lekarz dentysta

wiadając za efekt „kwadratowej”

do ośmiu miesięcy.

Sylwia Stelmańska

twarzy. Bruksizm można skutecznie

Lekarz dentysta
Wiktor Szybist
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Andrzej STYRNA
SYLWETKA

Surrealizm symboliczny
Od trzydziestu lat przez życie idzie z pędzlem w ręku. Andrzej Styrna od początku jest wierny surrealizmowi symbolicznemu. W jego obrazach to, co realne – ludzie, zjawiska, zdarzenia, krajobrazy, zderza się
z tym, co nierealne. To połączenie gwarantuje odbiorcom jego twórczości wyjątkowe emocje. Nabywcami
jego prac są często ludzie sztuki, kultury czy polityki, a obrazy wiszą w galeriach w kraju i za granicą.
Przy okazji wyjątkowego jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej zapytaliśmy artystę o to, co go inspiruje
i co w sztuce jest najważniejsze.
– Tworzy Pan od 30 lat. Jak Pan podsumuje
te lata działalności artystycznej?
– W życiu artysty wystawy, wernisaże czy
benefisy to forma urodzin. Na co dzień pracuję
w samotności, a uważam, że obrazy wymagają pokazania, bo całym sensem twórczości jest dialog
z odbiorcą. To właśnie dzięki spotkaniom na tego
typu wydarzeniach dialog jest możliwy. Ponadto
ten jubileusz skłania do przeanalizowania swojej
pracy. Często jestem pytany o to, który obraz jest
dla mnie najważniejszy. A ja uważam, że nie ma
takiego obrazu. Twierdzę, że twórczość kończy się
wtedy, gdy ktoś uważa, że stworzył obraz życia.
– Zainspirować potrafi wszystko czy też to
jest tak, że jednak na wenę trzeba poczekać?
– Czasem jest tak, że spędzam kilka godzin nad
płótnem i nic z tego nie wychodzi, a czasem jest
tak, że budzę się nad ranem i robię przynajmniej
szkic, bo pojawiło się jakieś marzenie senne, które jest warte uchwycenia. Tworzenie pracy i cały
artyzm opierają się właśnie na procesie twórczym.
Kiedy mamy do czynienia już z samym procesem malowania, to wtedy ujawnia się warsztat.
Natomiast wykorzystanie warsztatu jest możliwe
dopiero w momencie, gdy uruchomiony został
proces tworzenia. Moje prace dotyczą człowieka
– mówią o biedzie, bogactwie, załamaniu, śmierci, życiu. Surrealizm pozwala mi na pokazywanie
rzeczy realnych, z którymi mamy do czynienia na
co dzień w sposób bardzo nierealny. Jednak bez
tej przysłowiowej weny artysta nie jest w stanie
nic zrobić. Czasem mówi się o kontraktach wieloletnich i to nie jest łatwa sprawa, bo ten czas
może być dobrze wykorzystany, ale zdarzają się
momenty, kiedy wpadamy w pewien rodzaj niemocy twórczej i może się okazać, że wywiązanie
się z takiego kontraktu wcale nie jest łatwe.
– W przypadku surrealizmu ten dialog z odbiorcą jest chyba specyficzny. Bo z jednej stro-
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ny obrazy mają tytuł, ale z drugiej on raczej nie

rzeczy ładnych, bo sztuka według mnie jest ele-

nawet jeśli dotyczą one tematu, którym jest zain-

narzuca interpretacji odbiorcom.

mentem ekskluzywnym w pozytywnym tego słowa

teresowany. Woli przeżywać w sposób bardziej

– Przez pewien czas zrezygnowałem z nadawa-

znaczeniu. Ona daje przedsionek nieśmiertelności.

indywidualny. U jednej osoby wyostrzony jest

nia tytułów obrazom. Później jednak doszedłem

Ludzie, którzy nie doceniają tego elementu, żyją

słuch, u innej wzrok. A ja działam na wszystkie

do wniosku, że odbiorca wymaga pewnego im-

pusto. Możemy kupić kolejny samochód, wybu-

zmysły. Obraz podświetlony jest w specjalny

pulsu, który stanowi właśnie tytuł. Moje prace są

dować piękny dom, ale co dalej? Dzisiaj samoloty

sposób, pokazywany w odpowiednim anturażu.

bardzo złożone. I dobrze, że odbiorcy interpretują

dają nieograniczone możliwości jeśli chodzi o po-

To powoduje, że ludzie są w stanie to przeżyć

je na własny sposób. Kiedyś namalowałem ob-

dróżowanie. Można zwiedzić najodleglejsze i naj-

i w odpowiedni sposób ten obraz odbierać. Dla

raz przedstawiający duże, czerwone usta – jakby

piękniejsze zakątki świata. I co dalej? Gdzieś to

mnie największym krytykiem jest publiczność.

wychodzące z płótna, dodatkowo przedstawiał

wszystko się kończy. Najważniejsza w sztuce jest

A to jest znamienne, że na organizowane przeze

on lampkę wina, pieniądze, kwiaty. W zależności

właśnie strona emocjonalna. Można się na sztuce

mnie wydarzenia przychodzi po dwieście, trzysta

od tego do kogo ten obraz trafił, taki miał prze-

znać, bądź też nie, ale kwintesencją jest przeżywa-

osób, co nawet dla niektórych świetnych malarzy

kaz. Dla jednych mógł to być pocałunek Judasza,

nie. Ja nie posiadam słuchu absolutnego, ale chodzę

jest nieosiągalne.

dla innych pocałunek miłości. Moje prace nie są

na koncerty i przeżywam emocje, które jestem w

– W czasach, kiedy tak dalece rozwinięta jest

jednoznaczne. Pozwalają na wyciągnięcie wła-

stanie wydobyć z siebie tylko na tego rodzaju im-

fotografia i każdy posiada w telefonie niezłej ja-

snych wniosków – w oparciu o swoje, indywidu-

prezie. Nawet muzyka popularna ma swoje walory

kości aparat, malarstwo jest trudniejsze?

alne przeżycia. Uważam, że dobrze, iż obrazy są

pod tym względem. W przypadku obrazów trochę

– Dlatego warto znaleźć taki kierunek malar-

substancją ciągle przetwarzaną przez odbiorców.

trudniej to wytłumaczyć, ale przychodzą do mnie

stwa, który od tego odbiega. Ostatnio namalowa-

W końcu nie stanowią one zdjęcia, nie są płaskie.

ludzie, którzy mówią – wie pan co, ja się nie znam

łem kilka kopii obrazów muzealnych – między

Dlatego ich interpretacja może być różna.

i nie wiem czy technicznie jest to dobrze namalo-

innymi „Ostatnią wieczerzę” Adolfa Schmitza, tyl-

– Stworzył Pan kilka lat temu dla Bytomia

wane czy nie, ale mnie się to podoba. I o to właśnie

ko po to, żeby pokazać swój warsztat. Można się

kalendarz ozdobiony własnymi obrazami. Co

w tym wszystkim chodzi. Ostatnio na wernisażu

zastanawiać po co malować krzesło, jeśli można

ciekawe, tym krokiem udowodnił Pan, że sur-

podeszła do mnie starsza pani, która najprawdopo-

je sfotografować i w komputerze zmienić jego ko-

realizm, który dla wielu odbiorców jest trudny,

dobniej w domu nie miała żadnego oryginalnego

lor. Ale jeśli na przykład ja namaluję kompozycję

może być ciekawy i w sposób oryginalny zapre-

obrazu. Dyskutowała ze mną dwadzieścia minut

składającą się z zupełnie nierealnych elementów,

zentować miasto.

na temat obrazu, który mówił o grze życia. Przed-

które w świecie rzeczywistym nie mogą się obok

– Rzeczywiście stało się tak, a kalendarz ten był

stawiał dwie postaci skostniałe, które w kapturach

tego krzesła znaleźć, to już dam odbiorcom do my-

najlepiej sprzedającym się kalendarzem w historii

siedziały nad szachownicą a wokół nich przelatują

ślenia. Portret zrobiony aparatem odda wygląd da-

Bytomia. Dwukrotnie była konieczność dodruko-

kule, w których znajdują się postaci ludzkie, zwie-

nej osoby, ale on zawsze będzie płaski. Natomiast

wania kilkuset sztuk. Podobne przykłady miałem,

rzęta i tym podobne rzeczy. Oni popychając kule

portret malowany jest pokazaniem charakteru, bo

kiedy realizowałem zamówienia dla kilku firm –

patykami sterują życiem w odmętach zachodzą-

można go interpretować na wszystkie różne spo-

w tym dużej firmy budowlanej. W tym kalendarzu

cego księżyca, wśród macek i latających ptaków,

soby.

znalazły się elementy ściśle związane z Bytomiem

które mówią o pewnej zawiłości życia, ale także

i one były bardzo mocno zaznaczone, bo znalazły

wolności. Gdy jej o tym opowiedziałem, to ona

się tam takie symbole, jak lew, tramwaj czy ope-

stwierdziła, że przeżywa coś jakby oglądała film.

– Przede wszystkim jestem tak wychowany.

ra. Pojawiły się także symbole mniej znane, które

Można ludzi zainteresować, tylko trzeba im to

Uważam, że człowiek powinien żyć w symbio-

musiały zostać rozszyfrowane przez odbiorców.

przedstawiać w sposób bardzo przystępny.

zie z drugim człowiekiem. Jesteśmy stadnymi

– Angażuje się Pan w działalność charytatywną. Można zapytać po co to Panu?

Pokazałem te wszystkie obiekty w sposób zu-

– Organizując jubileusz 30-lecia działalności

stworzeniami, dlatego żyjemy w społeczeństwie.

pełnie inny, nie zapominając o tym, że kalendarz

artystycznej zrobił Pan to w formie synestezji.

Człowiek samotnie nie będzie sobie radził. Poza

powinien spełniać dwie role – oczywiście musi

Zaprosił Pan do współpracy muzyków, śpiewa-

tym jest wiele osób, które rzeczywiście sobie

być czytelny, posiadać wyróżnione dni świąteczne

ków i innych artystów. To ma pokazać, że sztu-

nie radzą. Łatwo jest nam krytykować, a czasem

i tym podobne, ale przy tym powinien także speł-

ka niejedno ma imię czy też to forma promocji

rzeczywiście zdarza się tak, że zadziało się coś,

niać rolę ozdobną i uważam, że umieszczanie na

innych artystów?

co doprowadziło daną osobę do takiej sytuacji.

nim obrazów czy innych elementów stanowi wła-

– To ma bardzo wieloznaczny wymiar. Ktoś mi

Najczęściej pomagam dzieciom. Zawsze zastana-

śnie swojego rodzaju ozdobę. Wiem, że niektórzy

kiedyś zarzucił, że to co robię ma wymiar komer-

wiam się czy kiedyś ja nie będę potrzebował po-

z tego kalendarza powycinali zdjęcia i wsadzili je

cyjny. Oczywiście, że tak jest. Niemniej jednak

mocy. Jest to także związane z moją wiarą. Jestem

w antyramy. Bardzo mi miło, że tak się stało.

uważam, że lepiej jest zrobić coś w sposób sku-

człowiekiem wierzącym i taki jest sens tego, co

– Wiele mówi się o tym, że praca artystów do

teczny, gdzie można zainteresować ludzi sztuką,

wyznaję.

łatwych nie należy. Z Pana perspektywy i z per-

niż nie robić tego wcale. To, co organizuję, ma

– Największe marzenie Andrzeja Styrny?

spektywy tych 30 lat może Pan to potwierdzić?

charakter bardzo konkretny. Precyzyjnie wybiera-

– Malować dalej i realizować ciekawe pomy-

– Nie jest prosta. Jeżeli muzykowi uda się stwo-

ne jest miejsce oraz artyści, którzy występują. To-

sły, które pozwolą na przeżywanie innym. Chciał-

rzyć znaczący utwór, to w kolejnych latach może

warzyszy temu dobre wino, które też jest wytwo-

bym, żeby dalej moja sztuka cieszyła się takim

żyć z tantiem. W moim przypadku nawet jeśli

rem ciężkiej pracy. Druga sprawa jest taka, że ta

zainteresowaniem, bo to jest dla mnie największy

stworzę obraz szczególny, to sprzedam go wyłącz-

formuła pozwala zainteresować ludzi. Przeciętny

wyznacznik.

nie jeden raz i później muszę myśleć o następnym.

człowiek nie jest w stanie przez kilka godzin wy-

– Tego życzę i dziękuję za rozmowę.

Ludzie najczęściej nie mają potrzeby posiadania

słuchiwać pewnych monotematycznych mądrości,

– Dziękuję.
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Sylwester TARGOSZ-SZALONEK
SYLWETKA

Artysta, a wrażliwość społeczna
Tenor, aktor, instrumentalista, prezenter telewizyjny, dyrygent, solista teatrów operowych, animator kultury, twórca i dyrektor kilku muzycznych festiwali, m. in. Śląskiego Festiwalu Operetki. Z wyróżnieniem
ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Henryki Januszewskiej-Stańczyk. Absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o kierunku menedżer kultury. Współpracował z wieloma
zacnymi dyrygentami, takimi jak: Igor Dochovic, Andrzej Zubek, Michał Dworzyńki, Mirosław Jacek
Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, Peter Moss, Heribert Beissel, Paul Esswood, Andrew Parrott, Sławomir
Chrzanowski, Gabriel Chmura, Radosław Labakhua, Kazimierz Kryza, Elio Boncompagni. Koncertował
m.in. w: Argentynie, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, we Włoszech na Sycylii, a także na wyspie Bali. Jednym słowem – człowiek orkiestra. Naszej dziennikarce Sylwester TargoszSzalonek zdradził jakie jest jego największe wyzwanie w nadchodzących miesiącach oraz dlaczego poza
operą interesuje go także inny rodzaj muzyki.
– Jak zaczęła się Pana przygoda ze śpiewaniem?
– Śpiew towarzyszy mi od dziecka. Zacząłem występować gdy miałem pięć lat. Na
początku oczywiście była to piosenka dziecięca. Później śpiew zszedł trochę na drugi
plan, bo zacząłem swoją przygodę z akordeonem. Miałem właśnie temu instrumentowi
poświęcić studia, ale wówczas usłyszałem
od profesor Henryki Januszewskiej-Stańczyk „chłopaku, zostaw ten akordeon i idź
na śpiew”. Od momentu, gdy zacząłem studiować zająłem się śpiewem w sposób profesjonalny. Pracowałem z różnymi zespołami. Między innymi zajmowałem stanowisko
chórmistrza w Uniwersytecie Śląskim, gdzie
sprawowałem także opiekę artystyczną i merytoryczną nad Zespołem Pieśni i Tańca Katowice Uniwersytetu Śląskiego. Pracowałem
także z zespołem Pieśni i Tańca „Tyszanie”
czy „Małym Krakowiaczkiem”. Więc ten
śpiew cały czas był obecny w moim życiu,
chociaż może nie był on na tak profesjonalnym poziomie jak obecnie. Mówiąc wprost
– moja pasja zamieniła się w zawód.
– Czemu akurat opery i operetki?
– Przede wszystkim nie każdy potrafi
śpiewać klasycznym głosem i wyśpiewywać
te wszystkie trudne wysokie dźwięki. Generalnie piosenkarzem może zostać praktycznie każdy, natomiast śpiewakiem operowym
z prawdziwego zdarzenia niewielki odsetek
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ludzi.

– To kwestia talentu czy ciężkiej pra-

– W ogóle wojsko i wojskowość kocham.

– Jestem wyznawcą takiego przekonania,

Zresztą z tego zamiłowania właśnie powstał

że opera i operetka jest dla każdego, tylko

– Nieskromnie muszę przyznać, że w moim

jeden z moich festiwali – Festiwal Piosenki

trzeba ją dobrze podać. Dlatego jak śpie-

przypadku jest to kwestia dużego talentu, któ-

Wojskowej i Powstańczej „Za mundurem

wam, zwłaszcza latem, te plenerowe kon-

ry, nie ukrywam, bardzo mnie rozleniwia. Nie

panny sznurem”. Jesienią tego roku odbę-

certy z luźniejszym repertuarem musicalo-

tylko ja to zauważam, ale także moi koledzy

dzie się druga edycja tej imprezy, która już

wo-operetkowym, to czasami wplatam w to

śpiewacy. Oni niejednokrotnie podkreślają,

dorobiła się charakteru festiwalu ogólnopol-

jakiś znany utwór operowy i to zawsze robi

że muszą zrobić dziesięć razy więcej niż ja,

skiego. Jestem właśnie po dziesiątej edycji

wrażenie. Potęga ludzkiego głosu zawsze

żeby zaśpiewać pewne kwestie. Mnie to przy-

Military Festival w Ustroniu, gdzie już piąty

działa na publiczność. W Polsce coś drgnęło

chodzi niezwykle łatwo. Niedawno byłem na

rok z rzędu byłem gwiazdą i gościem spe-

w tym kierunku, na Zachodzie to ma znacz-

festiwalu w Łomży, gdzie dyrektorem jest

cy?

cjalnym. W tym roku powierzono mi także

nie większy zasięg. Niemniej jednak powoli

mój znajomy i z niedowierzaniem dopytywał

rolę przewodniczącego jury, bo festiwal jest

uczymy niewykształconych odbiorców do-

mnie „jak ty to Sylwester robisz, że śpiewasz

połączony z konkursem. Z całej Polski przy-

ceniać ten rodzaj sztuki. I to jest ogromna

12 czy 13 razy C w arii z opery „Córka puł-

jeżdżają tam żołnierze i cywile. Organizato-

misja.

ku” Donizettiego?”. A mnie to przychodzi

rem imprezy jest Tadeusz Dytko. To właśnie

dosyć naturalnie. Chociaż, jak już wspomina-

on zaszczepił we mnie tę wojskową nutę. Na

– Którą Pan także wziął na siebie. Stąd

łem, talent rozleniwia, jednak z drugiej strony

tyle skutecznie, że sam stworzyłem festiwal

pomysł na organizowanie tych wszystkich

bez niego niczego by nie było.

o tej tematyce w Katowicach.

festiwali?
– Próbuję to robić na różne sposoby.

– Oprócz oper i operetek zmienia Pan
wiele klasycznych piosenek, wykorzystując przy tym motywy śląskie i rozrywko-

– Co jest w piosenkach wojskowych takiego pociągającego?

Dwa lata temu realizowałem projekt pod
nazwą „Tenor na placu”. Znaleźliśmy pięk-

– Prosta, szczera nuta, tekst płynący z ser-

ną kamienicę z efektownym balkonem. Po

ca. Większość tych piosenek miało podnosić

popołudniowej mszy w niedzielę zacząłem

– Ja jestem Ślązakiem w przynajmniej pią-

na duchu żołnierzy, którzy akurat przebywa-

śpiewać i zebrałem w moment kilkaset osób.

tym pokoleniu. Nie wstydzę się tego i próbu-

li na linii frontu. I myślę, że na tym polega

W 2017 roku powołałem Fundację Operetka

ję cząstkę naszej gwary kultywować. W ten

ich urok i to sprawia, że mają one tak szero-

Śląska, z którą podejmuję działania związa-

we. Po co to wszystko?

sposób właśnie przerobiłem „O sole mio” na

kie grono wielbicieli. Ludzie bardzo lubią je

ne z organizacją Śląskiego Festiwalu Ope-

„Słoneczko moje, to przeca Ty”. Utwór jest

śpiewać i ich słuchać.

retki. Od roku 2018 jestem prezesem Fun-

dość popularny w pewnych kręgach i czasami
jak śpiewam koncerty plenerowe o nieco luźniejszym charakterze, to słuchacze pytają czy

dacji Operetka Śląska, a także dyrektorem
– Największe wyzwanie na najbliższe
miesiące?

Śląskiego Festiwalu Operetki. Rok 2019 to
kolejne muzyczne wyzwania, m.in. pierw-

ten utwór zaśpiewam. Co ciekawe, ostatnio

– Ono dotyczy akurat opery. W paździer-

nawet na Kaszubach słuchacze dopytywali

niku na pierwszym festiwalu im. Wiesła-

go” oraz pierwsza edycja „Silesia Sinfonia

o ten utwór. A on powstał w ramach mojego

wa Ochmana w Zawierciu odbędzie się

Festiwal”. To wszystko ma dwa aspekty. Po

przekonania, że swoją tożsamość należy uze-

moje premierowe wykonanie roli Stefana

pierwsze sprawia, że odbiorcy mają okazję

wnętrzniać i nie należy się jej wstydzić.
– To jest też rodzaj odskoczni od opery?

sza edycja „Śląskiego Festiwalu Sakralne-

w „Strasznym dworze” w reżyserii właśnie

posłuchać muzyki na dobrym poziomie,

maestro Wiesława Ochmana. To dla mnie

a po drugie – w ten sposób także daję zaro-

ogromne wyzywanie, ale podejmuję je

bić moim kolegom po fachu.

z ogromną ciekawością i zainteresowaniem.

– Zdecydowanie. To stanowi też pewne-

Nie ukrywam, że już kilka lat temu zapro-

go rodzaju bufor. Ja kocham operę, teatry

ponowano mi wykreowanie tej roli, jednak

operowe, kocham kreować jakieś wielkie

wtedy odmówiłem. Uważałem, że było to

– Po pierwsze dlatego, że potęga ludzkie-

operowe role, ale też jestem zwierzęciem

za wcześnie dla mnie. W nomenklaturze

go głosu naprawdę potrafi zachwycić. A po

– Dlaczego warto wziąć udział w koncercie operowym?

scenicznym. Lubię kontakt z publicznością,

śpiewaków mówimy, że to jest wredne śpie-

drugie dlatego, że może się okazać, że wiele

a takiego kontaktu z publicznością jak kreu-

wanie. Oznacza to, że dużo jest trudnych

z tych utworów, które usłyszymy, po prostu

ję rolę księcia z opery Rigoletto czy Rudolfa

dźwięków. Dlatego też stanowi to dla mnie

znamy, chociaż nie do końca zdajemy so-

w Cyganerii nie jestem w stanie osiągnąć.

wyzwanie. Mam jeszcze kilka oper, które

bie sprawę z tego, że to utwory wywodzące

W trakcie koncertów, często plenerowych,

chciałbym zaśpiewać. Czas pokaże czy to

się z opery. Zapraszam na koncerty z moim

mogę wyjść do publiczności, a każde moje

się uda.

udziałem, a także wydarzenia organizowane
przez Fundację Operetka Śląska i Orkiestrę

zachowanie wywołuje wśród niej jakieś
często spontaniczne reakcje. I to jest bardzo
fajne.

– Ma Pan takie wrażenie, że opera

im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg,

przeżywa pewien renesans? Przez lata

której jestem twórcą, by się o tym przekonać.

jednak zwykło się uważać, że to jest kul– Zapomniał Pan dodać, że kocha także
mundury.

tura wysoka, przeznaczona dla wąskiego
i elitarnego grona osób.
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– My również zapraszamy. Dziękuję za
rozmowę.
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Sakana Sushi Bar Katowice
FIRMY REGIONU

W czerwcu 2019 Sakana Katowice miała przyjemność gościć swoich przyjaciół na imprezie zorganizowanej z okazji 10 lat istnienia restauracji . Jak
przystało na okrągłą rocznice do lokalu przy ul. Mieleckiego 6 w Katowicach
przybyły tłumy SAKANA FRIENDS. O podsumowanie tego okresu poprosiliśmy Tomasza Kordek – Managera Restauracji.

Sakana to ogólnopolska sieć restauracji,

oparciu o nowe trendy kulinarne nieprze-

Od początku istnienia bliska jest nam

która od prawie 20 lat cieszy się nieusta-

rwanie ulepszamy i poszerzamy nasze

idea zdrowego stylu życia. Współpracu-

jącą estymą i popularnością wśród miło-

menu. Nasz Head Chef Piotr Kubiesa to

jąc z dietetykami przygotowujemy na ży-

śników i znawców kuchni japońskiej. Na

uczestnik wielkiego finału pierwszej edy-

czenie naszych gości indywidualną dietę.

gastronomicznej mapie polski posiadamy

cji Poland Sushi Cup 2019. To właśnie w

Jako pierwsi, już w 2013 roku, wprowa-

ugruntowaną i niepodważalną pozycję.

oparciu o nasze doświadczenie i przebyte

dziliśmy na rynek alternatywę dla białego

szkolenia możemy dzielić się z Wami taj-

ryżu – niełuskany, bogaty w antyoksydan-

nikami kuchni kraju kwitnącej wiśni.

ty, organiczny ryż brązowy.

Obserwując ciągły wzrost zainteresowania zdrową kuchnią japońską oraz w
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W naszych restauracjach staramy się
zaskakiwać

nowościami

wykorzystu-

jąc produkty sezonowe oraz bazując na
kreatywności naszych szefów kuchni. W
tym roku dokonaliśmy zmian w naszym
menu poszerzając ofertę o japońskie TAPAS oraz dania z grilla. Nowości takie jak
CZARNY DORSZ lub GRILLOWANA
JAŁÓWKA staja się nasza wizytówką.
Wprowadziliśmy na stałe RAMEN także
w formie wegańskiej. NOWE MENU inspirowane jest kuchnią japońską i śródziemnomorską. Używane składniki są
najwyższej jakości, a ryby często pochodzą z ekologicznych, dzikich połowów.
Nasza dewiza to najwyższej jakości
serwis, zarówno w restauracji jak i podczas dostaw do domu i biura. Nasi SUSHI MASTER mogą przygotować sushi
także u Ciebie w domu. W ofercie mamy
także WARSZTATY SUSHI zarówno dla
dorosłych jak i dla dzieci.
Miarą naszego sukcesu jest nie tylko
liczba wzorujących się na nas restauracji
w regionie, lecz także bardzo liczne zadowolone grono odwiedzających nas na co
dzień gości.
Wraz z partnerami 10-tych urodzin
tj.: Mazda PRO-MOTO, Hotel Mazowsze Medi SPA w Ustroniu, Kuchnie Świata S.A. , Litex Promo Sp. z o.o. chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Państwu
za tak liczne przybycie, jednocześnie
zapraszając do korzystania z naszej bogatej oferty.
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Sakana Sushi Bar Katowice
ul. Mielęckiego 6
tel. 322042770
www.sakana.pl
www.facebook.com/SakanaSushiBarKatowice/
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Sandrine KOSNICKI
Sukcesy na pełnoletność w Polsce
FIRMY REGIONU

To już 18 lat w kraju nad Wisłą żyje Sandrine Kosnicki, która w Czeladzi prowadzi
sklep z trofeami sportowymi - Konsul, a przeszłości również prezes Alliance Francaise
Katowice. Czym wyróżnia się firma francuzki o polskich korzeniach? Dlaczego jej firma cieszy się sukcesem?
Była prezes Alliance Francaise
Katowice

mistrz olimpijski z reprezentacją Kazimierza

Sandrine Kosnicki.

Górskiego z Monachium zna się z ojcem San-

Sandrine Kosnicki w swoim życiorysie

W prowadzeniu biznesu nie miała żadnych

drin. – W swojej ofercie mamy m.in. Statuetki

zapisze zapewne stanowisko Prezesa Allian-

doświadczeń. Nigdy nie była w Polsce i nie

Szklane Nadruk Cyfrowy UV, które rozda-

ce Francaise w Katowicach. Stowarzyszenie

znała ani jednego polskiego słowa. Polska

wane były podczas finałów Pucharu Polski

zostało założone w roku 1978 z inicjatywy

wtedy nie była nawet w Unii. – Moja córka

w piłce ręcznej. Puchary to nasza pasja, uda-

profesora Aleksandra Abłamowicza i działało

Sophie, miała 10 lat. Wiedziałam, że dużo

ło się obsłużyć sporo imprez w Belgii, a nasze

jako jednostka międzywydziałowa przy Uni-

ryzykuję, ale chęć zmiany była silniejsza.

reklamy były podczas Rajdu Paryż-Dakar. To

wersytecie Śląskim.

Spakowałyśmy się i przyleciałyśmy do Kato-

powoduje, że chce się więcej – mówi Sandri-

W 2008 roku w połączeniu z Uniwersyte-

wic – opowiada Sandrine. W między czasie

ne.

tem Śląskim stworzono niezależne Stowa-

różnie bywało, a francuzka musiała walczyć

rzyszenie Alliance Francaise w Katowicach,

o to, aby utrzymać rodzinny interes w Polsce.

ruje najwyższej jakości obsługę – kontakt,

funkcjonujące na zasadach francuskiej Fun-

Nauka języka polskiego, determinacja i za-

serwis, pomoc w doborze produktów. Firma

dacji Alliance.

Prócz samego towaru, firma Konsul ofe-

wziętość spowodowały szybki rozwój firmy

stara się dostosować do poziomu wydarzenia,

Konsul prowadzonej przez Sandrine. Firma

jego rangi i prestiżu. – Klient nie zawsze wie

cach zostało oficjalnie uznane i zatwierdzone

powoli rozwijała się i choć przeżywała różne

czego chce, ale wtedy przychodzimy z pomo-

przez Fundację Allinace Francaise w Paryżu.

chwile ze względów losowych, zdrowotnych

cą. Inaczej odbywa się impreza piłkarska,

W 2013 roku Alliance Francaise w Katowi-

Alliance Francaise w Katowicach oferuje

czy biznesowych obecnie jest jednym z lide-

tenisowa, a inaczej zawody wędkarskie czy

kursy języka francuskiego dla dzieci, mło-

rów na rynku polskim w kategorii pucharów,

spotkania gołębiarzy. Ale do każdego się do-

dzieży i dorosłych na wszystkich poziomach

medali czy trofeów sportowych.

stosujemy. Przez lata udało nam się stworzyć

zaawansowania, kursy specjalistyczne (eko-

– Obsługujemy wiele imprez zarów-

dobrą markę. A ja spełniam swoje marzenie.

nomiczno-handlowy i prawniczy), a także

no sportowych zarówno sportowe jak

Mam firmę, której się ufa, bo jesteśmy słowni,

kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

i chodowców gołębi czy psów. Nie ma statu-

a ja dużo współpracuję z ludźmi. To cieszy

Ponadto zajmuje się przygotowaniem oraz

etki, pucharu czy innej figurki, której nie wy-

mnie najbardziej – cieszy się Sandrine.

organizacją oficjalnych egzaminów z języka

konamy na zamówienie – mówi właścicielka

francuskiego - DELF, DALF, jak również eg-

firmy Konsul.

zaminów z j. francuskiego specjalistycznego
(DFP) Izby Przemysłowo-Handlowej w Paryżu (CCIP).

Puchary jedyne
w swoim rodzaju

– Na każdym dostępnym w asortymencie
trofeum może zostać wykonany precyzyjny
grawer. Ponadto firma realizuje pamiątki
i nagrody okolicznościowe grawerowane na
szkle lub metalu według wzoru klienta. Jeśli

Organizuje liczne imprezy kulturalne i biz-

Firma Konsul z Czeladzi oferuje wyjąt-

klient nie znajdzie w asortymencie właści-

nesowe. Wśród nich: degustacja kuchni i win

kowe trofea, co świadczy choćby sprzedaż

wego dla siebie produktu, firma zaprasza na

francuskich, pokazy mody, imprezy w klu-

pucharów na zawody Pucharu Świata w Za-

konsultacje w celu ustalenia indywidualnego

bach, kino klubowe, sympozja biznesowe czy

kopanem (puchar taki otrzymał m.in. Adam

projektu. Jeśli nie znaleźliście nic ciekawego

dni frankofonii na Śląsku. Sandrine dwukrot-

Małysz), a na liście tych osobistości są po-

w naszym katalogu, a macie swój własny po-

nie była wybierana na stanowisko Prezesa

nadto m.in. Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato,

mysł zgłoś się właśnie do nas – dodaje San-

Michał Wiśniewski, Mariusz Czerkawski czy

drine.

Zarządu.

Od 20 lat w pucharach
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wałam: pojadę i zajmę się firma – mówi nam

Robert Korzeniowski. – Świetnie się doga-

Puchary ekonomiczne,
prestiżowej czy luksusowe

– Był 2001 r., kiedy Sandrine Kosnicki po-

daliśmy w moim ojczystym języku, bo Robert

jawiła się w naszym kraju, żeby pomóc w pro-

długo trenował we Francji – zaznacza San-

wadzeniu firmy tacie, który w Polsce prowa-

drine. Zdarza jej się także gościć w swoim

W ofercie firmy Konsul znajdziemy sprze-

dził firmę z trofeami sportowymi. Tata skarżył

domu w Polsce Joachima Marxa. Były wy-

daż zarówno detaliczną jak i hurtową. Można

się, że interes tam marnie idzie. Zapropono-

bitny napastnik Ruchu Chorzów i RC Lens,

kupić jeden puchar lub też zamówić całą ko-
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lekcję na dane wydarzenie. – Puchary mamy
różne od tych najtańszych i najprostszych
z kolekcji ekonomicznej, po te z klasy prestiżowej czy luksusowej. W swojej ofercie mamy
również statuetki takie odlewane czy plastikowe np. dla najlepszego piłkarza czy bramkarza, ale prawdziwą nowością i rewelacją
są statuetki szklane z grawerem. To śmiało
można powiedzieć prawdziwy hit – mówi
Sandrine. Firma Konsul aktualnie używa
techniki 3d czy laserowego nadruku. To najnowsze trendy na rynku pucharów, którymi
również dysponujemy.
Nie można zapomnieć również o medalach
czy trofeach drewnianych, których w ofercie
jest multum i tak naprawdę każdy znajdzie
coś dla siebie.

Pucharowy Trójwymiar

Statuetki 3D, w których wnętrzu uwieczniony został trójwymiarowy obraz budynku, maszyny, motywu roślinnego lub logo
będą stanowiły idealny sposób na promocję
Twojej firmy, gustowną nagrodę dla pracownika bądź też oryginalny prezent dla
kontrahenta. A jeśli masz taką potrzebę, to
doskonale sprawdzą się również, jako upominek dla bliskiej Ci osoby.
Grawerowanie laserem 3D pozwala na
uzyskiwanie fenomenalnego efektu w postaci trójwymiarowego obrazu uwiecznionego wewnątrz szklanej statuetki, bez naruszania jej powierzchni. Daje to szerokie
możliwości w zakresie odzwierciedlania
obiektów 3D w szkle.
Proces grawerowania 3D polega na
skupieniu wiązki lasera wewnątrz obrabianej bryłki szklanej, co prowadzi
do powstania w niej mikropęknięć.
Rozmiar tak wykonanych „punktów” jest bardzo mały, rzędu
kilkudziesięciu mikrometrów.
Setki tysięcy mikropęknięć,
precyzyjnie

rozmieszczo-

nych w obrębie grawero-

KONSUL

wanej statuetki pozwala
na uzyskanie zdumiewa-

Trofea Sportowe

jącego efektu w postaci
„zatopionego” w bryle

41-253 Czeladź, ul. Nowopogońska 98

zdjęcia lub trójwymiarowego przedmiotu.

Tel. 516 143 003

W efekcie powstaje
świetnie wyglą-

www.konsul.biz.pl

dający kryształ 3D.
BC
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

SINGAPUR
Singapur – miasto-państwo – choć fizycznie mały, jest gigantem ekonomicznym. Marzyłem od kilku lat o zobaczeniu jednego z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie miast świata,
wspaniałych budynków i miejsc specjalnie stworzonych, aby
wzbogacić walory turystyczne tego miejsca. Singapur jest najnowocześniejszym miastem Azji Południowo-Wschodniej od
ponad wieku.

66

SILESIA BUSINESS & LIFE

Miasto łączy kultury i religie malajskie,

ko. W 1818 r. generał porucznik Sir Stamford

i pracy ze względu na jego kluczową pozycję

chińskie, arabskie, indyjskie i angielskie. Uni-

Raffles został wysłany, aby znaleźć nową stację

w regionie. Tylko w 1972 r. jedna czwarta firm

kalny gobelin etniczny zapewnia odwiedzają-

handlową dla Brytyjczyków na końcu malaj-

produkcyjnych w Singapurze była własnością

cym szeroki wybór możliwości zwiedzania.

skiego półwyspu i wybrał Singapur. Wkrótce

zagraniczną lub była spółką joint venture, a go-

Pełny kalendarz tradycyjnych świąt obcho-

stał się jednym z najważniejszych centrów han-

spodarka przeżywała boom. W nadchodzących

dzonych przez cały rok przyczynia się do jego

dlowych i wojskowych imperium brytyjskiego.

latach naród powoli odchodził od przemysłu

atrakcyjności kulturowej. Ponadto Singapur

Stał się głównym ośrodkiem i centrum kontroli

pracochłonnego do zaawansowanych techno-

oferuje luksusowe hotele, wyśmienitą kuchnię

politycznej w regionie dla regionu (Singapur,

logicznie, wysoko wartościowych gałęzi prze-

i wspaniałe zakupy! Naród wyspiarski Repu-

Penang i Malakka). Podczas II wojny świato-

mysłu, takich jak produkcja twardych dysków.

bliki Singapuru leży o jeden stopień na północ

wej Singapur był w posiadaniu Japończyków,

Sektor finansowy rósł i rósł, częściowo z po-

od równika w Azji Południowej. Kraj obejmu-

co było ogromnym ciosem dla Wielkiej Bryta-

wodu stabilnego klimatu politycznego i ko-

je wyspę Singapur i 58 mniejszych wysp. Ze

nii i Singapuru. Po zakończeniu wojny kraj stał

rzystnych warunków inwestycyjnych i finan-

względu na sprawny i zdeterminowany rząd,

w obliczu ogromnych problemów z bezrobo-

sowych, co doprowadziło do tego, że Singapur

Singapur stał się kwitnącym krajem, który

ciem, wzrostem gospodarczym i niepokojami

jest obecnie znany jako jedna z najbardziej

przoduje w handlu i turystyce i jest wzorem dla

społecznymi. Pośród chaosu grupy antykolo-

udanych i adaptacyjnych gospodarek świata.

krajów rozwijających się.

nialistów zaczęły wzrastać i zdobywać kolej-

Singapur został opisany jako plac zabaw

nych zwolenników, wzywając do niezależnego

dla bogatych i prawdą jest, że małe miasto-

Nazwa Singapur oznacza dosłownie Miasto
Lwa, mimo że lwy nigdy tu nie żyły. Historia

Singapuru. W 1959 r. stali się samorządnym

państwo ma pewien połysk bogactwa. Ale

mówi, że sumatrzański książę dostrzegł „gi-

państwem w imperium, wybierając Mistrza Sta-

Singapur oferuje coś więcej niż tylko eksklu-

gantyczną bestię”, kiedy wylądował na brze-

nu Yusofa Bin Ishaka i premiera Lee Kuan Yew,

zywne centra handlowe, hotele i wyśmienitą

gu Singapuru w XIV wieku i nazwał wyspę

który służył do 1990 r. Dołączyli do Federacji

kuchnię. Jest tu także tętniąca życiem historia

Singapura (simha, czyli lew, i pura, co znaczy

Malezji, ale dopiero dwa lata później Singapur

i różnorodne dzielnice etniczne, a także wiele

miasto). Bardziej prawdopodobne jest, że „be-

opuścił Federację i stał się w pełni niezależnym

atrakcji dla rodzin i urocze przestrzenie pu-

stia” była w rzeczywistości tygrysem malaj-

narodem. Wybór nie przyszedł łatwo, a hrab-

bliczne, które sprawiają, że warto odwiedzić

skim, który wędrował po całym regionie dzi-

stwo stanęło przed potencjalnie ponurą i trudną

to nieco futurystyczne miasto. Singapur ma

przyszłością. Dało to narodowi motywację, by

doskonały system transportu publicznego,

jak najsilniej naciskać, aby przyciągnąć zagra-

dzięki któremu poruszanie się jest wygodne

niczne inwestycje skupiające się na eksporcie

i łatwe. Po zapoznaniu się z mapą metra nie
będziesz miał problemu z przechodzeniem
z jednej części miasta do drugiej. Angielski
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jest używany wszędzie, a znaki są również

Marina Bay – koszt 50 dolarów singapurskich.

roztaczają się piękne widoki na wzniesienia,

w języku angielskim. W rzeczywistości Sin-

Lepiej jednak poprosić innego turystę, aby

albo nieco dłuższa promenada nad rzeką, która

gapur jest jednym z najłatwiejszych i naj-

zrobił ci zdjęcie. Eleganckie bogactwo Mari-

dociera do parku w pobliżu dwóch kopuł. Spa-

wygodniejszych krajów do nawigacji w Azji

na Bay Sands jest przykładem stylu i statusu

cerowanie po parku nie kosztuje ani grosza,

Południowo-Wschodniej. I tak długo, jak nie

Singapuru jako dużego międzynarodowego

ale płatne jest wejście do ogrodów zimowych

porównujesz cen do pobliskiej Tajlandii lub

miasta w Azji Południowo-Wschodniej.

Wietnamu, masz wspaniały pobyt.

z klimatyzacją lub pobyt wśród Supertrees.

Kolejnym punktem obowiązkowego zwie-

Nad Ogrodami nad Zatoką dominują duże me-

Bogaty kompleks kurortu Marina Bay

dzania są Ogrody nad Zatoką. Jest to ogrom-

talowe „drzewa” (12 sztuk) w centralnym gaju

Sands obejmuje wysokiej klasy luksusowy

ny, kolorowy, futurystyczny park w zatoce

i pół tuzina innych umieszczonych w innych

hotel, centrum handlowe z kanałem biegną-

Singapuru. Wśród wyróżniających się funkcji

częściach ogrodu, które dwa razy w ciągu wie-

cym przez niego, Muzeum ArtScience i Ma-

są słynne struktury Supertree. Oferują one

czora – o 19.45 i 20.45 są elementem pokazu

rina Bay Sands Skypark – punkt widokowy

imponujący skywalk nad ogrodami, z dużymi

świetlnego i muzycznego ogrodów, rzucając

na zwiedzanie całego miasta. Taras widokowy

szklarniami w kształcie muszli, które odtwa-

blask na park. Widowisko to sprawia, że czu-

Skypark i basen bez krawędzi znajdują się na

rzają chłodne górskie klimaty. Istnieją setki

jesz się jak w nowoczesnej bajce.

statku (tak, na statku), który znajduje się na

drzew i roślin do odkrycia, dzięki czemu Gar-

Jeśli chcesz się ochłodzić, udaj się do Clo-

szczycie hotelu. Tylko goście hotelowi mogą

dens by the Bay to doskonałe miejsce zarów-

ud Forest, mniejszej kopuły o wysokości 35

korzystać z basenu bez krawędzi, ale każdy

no dla dzieci, jak i dorosłych, albo po prostu

metrów, pokrytej roślinami, które zazwyczaj

może odwiedzić taras widokowy. Ze Skyparku

dla tych, którzy szukają wytchnienia z osza-

rozwijają się na tropikalnych wyżynach. Nie

można zobaczyć innowacyjny most z podwój-

łamiającymi widokami. Ogrody nad Zatoką

martw się, jeśli wspinaczka jest zbyt męczą-

ną spiralą, port, Ogrody nad Zatoką i imponu-

zajmują 250 akrów zrekultywowanej ziemi na

ca – skorzystaj z windy, która zawiezie cię

jącą panoramę. Podczas pobytu na szczycie

nabrzeżu. Najlepszym miejscem, by zobaczyć

w mgłę i zapewni wspaniały widok na ściany

miasta goście mogą zjeść przekąskę lub wypić

wielkość ogrodów, jest szczyt Marina Bay

storczyków i innych roślin. Kwiatowa kopuła

kawę w restauracji na dachu czy też zakupić

Sands, naprzeciwko parku. Dojazd jest łatwy,

jest także chłodniejsza niż na zewnątrz, od-

pamiątki. Możesz kupić sobie zdjęcie na tle

prowadzą tam chodniki z hotelu, z których

twarzając suchsze klimaty takich miejsc, jak
Kalifornia i Morze Śródziemne.
W tej gigantycznej oranżerii poczujesz się
jak w podróży dookoła świata – z baobabami
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z Afryki, drzewami oliwnymi z Hiszpanii,

arterią handlu dla Brytyjczyków. Dziś okazałe

łapą kangura z Australii. Wizyta w obu szklar-

wiktoriańskie i neoklasyczne budowle rzym-

bytków znajduje się po północnej stronie

niach kosztuje 28 dolarów singapurskich dla

skie nadal dumnie stoją wzdłuż brzegów rze-

rzeki, podczas gdy Centralna Dzielnica Biz-

Większość kolonialnych budynków i za-

dorosłych (78 zł) i 15 SGD dla dzieci (42 zł).

ki, ale przepychają się o przestrzeń z wieloma

nesowa i mnóstwo drapaczy chmur zajmują

Wewnątrz Flower Dome znajdziesz również

betonowymi i szklanymi wieżowcami, które

południowy brzeg. Wiele z nich skupia się wo-

Pollen, śródziemnomorską restaurację, która

wystrzeliły w niebo w bardziej współczesnych

kół ratusza miejskiego i MRT Raffles Place.

serwuje potrawy, w skład których wchodzą

czasach.

U ujścia rzeki Singapur stoi pomnik Merlio-

zioła i warzywa uprawiane w domu.
Clarke Quay i okoliczna dzielnica Riverside

Najlepszym sposobem na obejrzenie wielu

na, pół-lwa i pół-ryby, mitycznej bestii, która

budynków, posągów, pomników i muzeów,

stała się symbolem Singapuru. Merlion, który

prezentują najbardziej ekscytujące nocne życie

które Singapur odziedziczył po kolonialnej

wypuszcza wodę z ust, ma na wyspie Sentosa

Singapuru. Znajdziesz tam także doskonałe re-

przeszłości, jest spacer wzdłuż rzeki Singa-

znacznie większego kuzyna. To słynna ma-

stauracje, w których posiłki  spożywa się nad

pur lub wycieczka łodzią z Clarke Quay. Ta

skotka kraju i personifikacja narodowa Sin-

wodą o każdej porze dnia. Nabrzeże Robertso-

półgodzinna wycieczka kosztuje 9 SGD za

gapuru. Singapur Merlion jest zdecydowanie

na, nieco na zachód od Clarke Quay, jest bardzo

osobę dorosłą (25 zł) i 4 SGD za dziecko (11

wart szybkiego selfie. Park Merlion, który jest

podobne, ale generalnie bardziej zrelaksowane

zł), a rejsy odbywają się codziennie od 9.00

całkowicie bezpłatny, obejmuje kilka kawiar-

i spokojne. Zejdź do ujścia rzeki i rozkoszuj się

do 23.00. Zostaniesz przewieziony wzdłuż

ni, restauracji, sklepów z pamiątkami i toalet.

wspaniałą architekturą i zabytkami kolonialne-

rzeki Singapur na starej bumboat, takiej, która

Możesz zostać blisko posągu lub przejść się

go Singapuru. Rzeka Singapur przecina serce

służyła do żeglugi po rzece w czasach kolo-

po specjalnie zbudowanym molo, które wcho-

miasta i przez wiele dziesięcioleci była główną

nialnych.

dzi do zatoki, co stanowi nie lada atrakcję.
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Brawo dla ciebie, jeśli umiesz ustawić się tak,

Wyspa Sentosa to sztuczna wyspa zbu-

aby fontanna wody z Merlionu wpadła do

dowana dla zabawy i rekreacji. Do wielu

popularne w weekendy. Każda plaża ma swój

twoich ust! Mówi się, że ciało ryby Merlion

atrakcji oferowanych w Sentosa należą roz-

niepowtarzalny urok: plaża Siloso jest naj-

reprezentuje skromne początki Singapuru

budowane Resorts World, Universal Studios

bardziej tętniącym życiem obszarem wyspy,

jako małej wioski rybackiej na południowym

Singapore, Tiger Sky Tower, Singapore But-

a także domem dla wielu restauracji i atrak-

krańcu Półwyspu Malezyjskiego. Głowa lwa

terfly & Insect Kingdom i jedna z najwięk-

cji – place zabaw, parki i laguna w Palawan

pochodzi z oryginalnej nazwy kraju, Singa-

szych kolekcji zwierząt wodnych na świecie,

Beach są idealne dla rodzin, a plaża Tanjong

pura, co oznacza Lion City w Malay. Pod-

SEA Aquarium. Położona na południe od Sin-

jest idealnym miejscem na spokojny wypo-

czas gdy obecnie większość mieszkańców

gapuru CBD (Central Business District), 12-

czynek. Sentosa jest to idealne miejsce na

uważa Merlion za bardziej sprytne narzędzie

minutowa przejażdżka kolejką linową z Vivo

ucieczkę od zgiełku CBD i pozwala doświad-

marketingowe, niż posiadanie głębokiego

City na wyspę Sentosa ma dodatkowy bonus

czyć nadmorskiego kurortu zaledwie kilka

znaczenia mitycznego lub historycznego,

zapewniający zdumiewające panoramiczne

minut od jednego z najbardziej tajemniczych

statua pozostaje ikonicznym symbolem kraju

widoki. Jeśli to wszystko brzmi wyczerpują-

miast Azji. Sentosa była brytyjską fortecą

i z pewnością jest obowiązkowym punktem

co, nie martw się, ponieważ wyspa Sentosa

wojskową. Po japońskiej okupacji podczas II

atrakcji Singapuru.

to kilka miękkich, piaszczystych plaż wzdłuż

wojny światowej Singapur powrócił do rzą-

National Orchid Garden jest centralnie położony w otoczeniu bujnych ogrodów botanicznych w Singapurze i prezentuje niektóre
z najbardziej egzotycznych kolekcji orchidei
na świecie. Mimo że w 1995 roku został
otwarty Narodowy Ogród Orchidei, piękne
i rzadkie storczyki były już częścią Singapurskich Ogrodów Botanicznych od czasu jego
powstania w 1859 roku. Dom orchidei został
otwarty w 1899 roku i dalej rozbudowywany.
Narodowy Ogród Orchidei, rozciągający się
na trzech hektarach na najwyższych wzgórzach Singapurskich Ogrodów Botanicznych,
ma mieć największy na świecie pokaz orchidei tropikalnych – w jego kolekcji znajduje
się ponad 60 000 z 1000 gatunków storczyków i 2000 hybryd. W 1929 roku ogród
opracował pierwszą hybrydową orchideę
w ramach programu hodowli storczyków. Od
tego czasu ten wyjątkowy program hodowlany odegrał kluczową rolę w tworzeniu szeregu uderzających hybryd. Wstęp to koszt 5
USD dla dorosłych i jest bezpłatny dla dzieci
poniżej 12 lat.
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południowego wybrzeża, które są szczególnie
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dów brytyjskich, a wyspa zmieniła nazwę na
„Sentosa”, co oznacza „spokój i ciszę”.

Po modernizacji wartej wiele milionów

najlepszych kursów na świecie przez Golf

dolarów Laguna National opracowała najno-

Digest International i Asian Golf Monthly

W Singapurze znajduje się kilka pól golfo-

wocześniejszy związek światowej klasy klu-

i na przestrzeni lat zdobył wiele nagród. Kurs

wych, ja miałem szczęście zagrać na wyjątko-

bu golfowego oraz 198 pokoi i apartamentów

mistrzowski, zaprojektowany został przez

wym polu – Laguna National, które jest zna-

w tajskim hotelu Dusit z pełnym wyposaże-

Andy Dye, znanego z rozwijania najlepszych

nym klubem na lokalnej i regionalnej scenie

niem, w tym SPA, placówką treningową,

pól golfowych na świecie. Kurs mistrzowski

golfowej od czasu inauguracji w 1993 roku.

centrum fitness, a także obszarami wyłącznie

był miejscem międzynarodowych turniejów

Jest jednym z najlepszych klubów golfowych

dla członków z prywatnymi szatniami, salo-

golfowych, takich jak Caltex Masters, w któ-

w Singapurze. Laguna National oferuje dwa

nami dla członków i obiektami klubów wiej-

rych grają światowej sławy golfiści, tacy jak

18-dołkowe kursy mistrzowskie, które zdoby-

skich. W bliskim sąsiedztwie lotniska, plaży,

Nick Faldo, Colin Montgomerie i Ernie Els.

ły prestiżowe wyróżnienia i były gospodarza-

centrów handlowych i prywatnego klubu

Singapur zachwycił mnie pod każdym

mi międzynarodowych mistrzostw, w tym Eu-

i hotelu golfiści znajdą świat na wyciągnię-

względem, jestem pewien, że ma jesz-

ropean Tour’s Singapore Masters, koreańskie

cie ręki w Laguna National Golf & Country

cze wiele wspaniałych miejsc do odkrycia

LPGA ADT Caps Tour Championship oraz

Club. Wielokrotnie nagradzany kurs magi-

i z wielką przyjemnością wrócę do niego

European and Asian Tour co-sankated event.

sterski Laguna National został zaliczony do

ponownie.
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DĄBROWA GÓRNICZA
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Sierra Golf Resort
GOLF

W dniach 21-22 czerwca 2019 r. został rozegrany pierwszy w Polsce turniej eliminacyjny Silesia Business & Life Golf sezonu 2019, na polu golfowym Sierra Golf Resort,
w którym to zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali możliwość zagrania w turnieju finałowym już 24 sierpnia 2019 r.
Zainteresowanie turniejem w tej

Turniej Silesia Business & Life Golf

części kraju cieszyło się ogromnym

Cup jest bez wątpienia największym

uznaniem i golfiści dopisali do ostat-

eventem golfowym w Polsce. W tym se-

niego miejsca. Wielu z nich przybyło

zonie przygotowaliśmy dla zwycięzców

na miejsce już kilka dni wcześniej,

Wielkiego Finału tygodniowe wyjaz-

a to dlatego, że Sierra oferuje gościom

dy golfowe do Abu Dhabi. Zdobywcy

nie tylko najpiękniejsze pole golfowe,

pierwszych miejsc w każdej kategorii

ale również wspaniałe apartamenty,

zagrają na najlepszych polach golfowych

które można wynająć na czas poby-

Abu Dhabi.

tu. Silesia Business & Life Golf Cup
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Dla golfistów biorących udział w tur-

przygotowała dla uczestników turnie-

nieju eliminacyjnym w ramach wpisowe-

ju wspaniałe giftbagi, zawierające pa-

go został przygotowany lunch, degustacje

miątkowe czapeczki golfowe Srixon,

win Gevelli i bar alkoholowy Ballantine’s.

piłeczki golfowe Srixon, imienne za-

Przez cały dzień golfiści mogli degusto-

wieszki na torby golfowe.

wać szeroką paletę napojów OSHEE.
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BUSINESS &
& LIFE
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Dodatkowe konkursy i zwycięzcy
Zwycięzcy:
Stroke Play Brutto
1. Lech Sokołowski
2. Oksana Wojtkiewicz
3. Andrzej Bagiński
Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Krzysztof Skiba
2. Bartosz Piekarski
3. Krzysztof Kolasiński

Sobota 22.06

Piątek 21.06
Dołek 1. Longest Drive – nagroda firmy XXIO – Sergei Berezin

Dołek 1. Longest Drive – nagroda firmy XXIO – Oksana Wojtkiewicz

Dołek 4. Hole in One – sprzęt sporto-

Dołek 4. Hole in One – sprzęt sporto-

wy firmy SRIXON o wartości 10 000 zł

wy firmy SRIXON o wartości 10 000 zł

– brak zwycięzcy

– brak zwycięzcy

Dołek 6. Longest Drive – gruzińskie
wina Gevelli – Bartosz Piekarski

Dołek 6. Longest Drive – gruzińskie
wina Gevelli – Dominique Franka

Dołek 9. Hole in One – tygodniowy

Dołek 9. Hole in One – tygodniowy

wyjazd golfowy do Hiszpanii – Alcaide-

wyjazd golfowy do Hiszpanii – Alcaide-

1. Wojciech Jung

sa (pierwsza eliminacja zagraniczna Si-

sa (pierwsza eliminacja zagraniczna Si-

2. Marcin Sośnicki

lesia Business & Life Golf Cup 2020 r.)

lesia Business & Life Golf Cup 2020 r.)

3. Tomasz Pasek

– brak zwycięzcy

– brak zwycięzcy

Stableford Netto HCP 18,1-36,0

Najlepsza Kobieta:
Agnieszka Małkińska

Dołek 10. Longest Drive – nagroda

Dołek 10. Longest Drive – nagroda

firmy Ballantine’s Single Malt 15-yeras

firmy Ballantine’s Single Malt 15-yeras

– Antoni Wierciński

– Lech Sokołowski

Dołek 12. Nearest to the pin – gruzińskie wina Gevelli – Ryszard Lesiński
Dołek 16. Nearest to the pin – nagroda
firmy PRUDENTIAL – Ewa Fober

Dołek 12. Nearest to the pin – gruzińskie wina Gevelli – Mariusz Szumański
Dołek 16. Nearest to the pin – nagroda firmy PRUDENTIAL – Aleksander
Kovalev

SILESIA
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Sierra Golf Resort

Sierra Golf Club

18 Hole
PAR 72

TriCity Landscape Park
sits nearby, a dense
wooded area, rich in the
glory of old-growth trees,
crisscrossed by hiking
and cycling trails.
The park, a protected
area of nearly 200 square
kilometers, is host to 10
separate nature reserves.

“The course is very exciting
for advanced players
but, at the same time, it is
quite forgiving to the novice.”
Head Pro, Sierra Golf Club

The club house is said to be
the most beautiful in all of Poland.
For friends and business acquaintances with mutual passions,
Sierra is the place to meet.

State-of-the-art facilities boast
a driving range, putting green,
chipping area and GPS-equipped
golf carts for world-class playing.

Sierra Golf Club
Pętkowice, 84-200 Wejherowo
tel. +48 58 778 49 00, fax: +48 58 778 49 01
e-mail: sierragolf@sierragolf.pl

Golf and business go hand in hand.
Corporate meetings, private tournaments, parties... Name your wish and our professional, attentive
staff takes care of the rest.

SSILESIA
ILESIABUSINESS
BUSINESS&&LIFE
LIFE

Tournaments held at Sierra
include the most important
of international championships
such as EPD and Omega
Mission Hills.

www.sierragolf.pl
85
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Fot. Kacper Kowalski | AEROMEDIA

Five-star
Golfing

Kraków Valley Golf & Country Club
GOLF

W dniu 7 lipca 2019 r. został rozegrany po raz pierwszy turniej eliminacyjny Silesia
Business & Life Golf 2019 na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club,
w którym to zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali możliwość zagrania w turnieju finałowym 24 sierpnia 2019 r. w Siemianowicach Śląskich na polu golfowym Śląskiego Klubu Golfowego.
Dla golfistów biorących udział w tur-

Wspaniałe wyniki świadczą, że gol-

że nagrody zostały wręczone aż do szó-

nieju eliminacyjnym w ramach wpisowe-

fiści do turnieju towarzyskiego przygo-

stego miejsca, a w przypadku nieobec-

go został przygotowany lunch, degustacje

towali się również sportowo. Zdobywca

ności wygranego upominek został roz-

win Gevelli i bar alkoholowy Ballantine’s.

pierwszego miejsca w kategorii Stable-

losowany w loterii „lucky loser” pośród

Przez cały dzień golfiści mogli degusto-

ford Netto HCP 18,1-36,0 wygrał tygo-

obecnych golfistów.

wać szeroką paletę napojów OSHEE.

dniowy wyjazd golfowy do Hiszpanii

Turniej ten obfitował także w wiele

Każdy z uczestników turnieju otrzymał

– Alcaidesa, gdzie już w październiku

dodatkowych konkursów, z nagrodami

giftbag zawierający: czapkę golfową Sri-

zostanie rozegrana pierwsza zagraniczna

ufundowanymi przez partnerów Silesia
Business & Life Golf Cup 2019

xon, oficjalne piłki turniejowe Srixon, a

eliminacja do rocznicowego, bo już 10.

także imienną pamiątkową zawieszkę na

cyklu Silesia Business & Life Golf Cup

torbę golfową.

2020. Wspaniałą niespodzianką było to,

IX
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Dodatkowe konkursy i zwycięzcy
Wyniki turnieju:
Stroke Play Brutto
1. Ernest Młynarski
2. Tomasz Miklas
3. Łukasz Wilk
Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Zbigniew Krzanik
2. Tomasz Roman
3. Maciej Wawrzkiewicz
Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Karol Kąkol
2. Adam Łoś
3. Zdzisław Profic
Najlepsza Kobieta
1. Agata Bill

Dołek 3. Longest Drive – nagroda firmy Ballantine’s – zwycięzca Karol
Bać
Dołek 4. Nearest to the pin – nagroda firmy 4dent Dorota Stania – voucher o wartości 2500 zł – zwycięzca Bogdan Fiszer
Dołek 6. Hole in One – nagroda firmy Golf Team – sprzęt sportowy firmy
SRIXON o wartości 10 000 zł – brak zwycięzcy
Dołek 7. Longest Drive – nagroda firmy XXIO – zwycięzca Andrzej
Rozmus
Dołek 9. Longest Drive – nagroda firmy Audi Porsche Kraków – voucher
Audi na Weekend – zwycięzca Kacper Słowik
Dołek 12. Longest Drive – nagroda firmy 4dent Dorota Stania – voucher
o wartości 1000 zł – zwycięzca Tomasz Miklas
Dołek 13. Nearest to the pin – nagroda firmy Gevelli (15 butelek wina) –
zwycięzca Witold Kałamarz
Dołek 15. Hole in One – nagroda Firmy Komu Group – tygodniowy wyjazd golfowy do Hiszpanii – Alcaidesa (pierwsza eliminacja zagraniczna
Silesia Business & Life Golf Cup 2020 r.) – brak zwycięzcy
Dołek 18. Longest Drive – nagroda firmy Gevelli (15 butelek wina) –
zwycięzca Robert Jandura Cessna

SILESIA
ILESIA BUSINESS
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LIFE

79
79

WE HAVE A BALL FOR
EVERY ABILITY...

#SWITCHTOBETTER
www.srixoneurope.com
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ZAPRASZAMY
do całorocznego sklepu
w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
pn-pt 09:00-17:00
sb i nd po kontakcie telefonicznym

www.golfteam.pl
sklep@golfteam.pl

SILESIA BUSINESS & LIFE

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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Sand Valley Golf Resort
GOLF

Sand Valley Golf Resort to miejsce, do którego zawitał turniej Silesia Business & Life
Golf Cup po raz pierwszy w 2018 roku. W tym sezonie golfowym również nie mogło
zabraknąć tego miejsca na mapie naszych golfowych turniejów.
Ambiente tej wspaniałej lokalizacji zachwyca od pierwszego spojrzenia. Roz-

go Meksyku.

Główną nagrodą w turnieju za zajęcie
pierwszego miejsca w kategorii Stroke

legły teren ze wspaniałymi domkami do

Dla każdego golfisty został przygoto-

Play Brutto był tygodniowy wyjazd golfo-

wynajęcia, z basenami oraz wyjątkowe

wany giftbag z czapeczką golfową Sri-

wy do słonecznej Andaluzji (Hiszpania).

pole golfowe, uroczy domek klubowy, no

xon i piłeczkami golfowymi Srixon oraz

Wszyscy golfiści będący na podium otrzy-

i cudowna, słoneczna pogoda. Po przyby-

pamiątkową zawieszką na torbę golfową.

mali kwalifikację do turnieju finałowego,

ciu uczestników turnieju, którzy tworzyli

Dla uczestników turnieju został przygoto-

w którym będą mogli walczyć o główną

przesympatyczną atmosferę, niczego już

wany lunch, degustacje win Gevelli i bar

wygraną – tygodniowy wyjazd golfowy

nie brakowało.

alkoholowy Ballantine’s. Golfiści mogli

do Abu Dhabi.

W turnieju wzięli udział golfiści z całego kraju, jak również z Litwy, Rosji,

82
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Czech, Wielkiej Brytanii czy też odległe-

również degustować szeroką paletę napojów OSHEE.
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Dodatkowe konkursy i zwycięzcy
21.07

20.07
Dołek 11. Longest Drive – nagroda
firmy Ballantine’s – zwycięzca Piotr Kalitowicz
Dołek 15. Longest Drive – nagroda firmy XXIO – zwycięzca Agnieszka
Małkińska
Dołek 18. Longest Drive – nagroda
Wyniki turnieju:
Stroke Play Brutto
1. Lech Sokołowski
2. Marcel Benbenek
3. Lee Buck

firmy Gevelli – zwycięzca Olesia Shevchenko
Dołek 14. Nearest to the pin – nagroda
firmy Gevelli – zwycięzca Rhea Wiatr
Dołek 17. Nearest to the pin – nagroda
firmy PRUDENTIAL – zwycięzca Lee

Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Henryk Gwiżdż

Buck

Dołek 11. Longest Drive – nagroda firmy Ballantine’s – zwycięzca Rafał Ges
Dołek 15. Longest Drive – nagroda
firmy XXIO – zwycięzca Olesia Shevchenko
Dołek 18. Longest Drive – nagroda
firmy Gevelli – zwycięzca Lee Buck
Dołek 14. Nearest to the pin – nagroda firmy Gevelli – zwycięzca Wiesław
Pluta
Dołek 17. Nearest to the pin – nagroda
firmy PRUDENTIAL – zwycięzca Mirosław Nawel
Dołek 3 . Hole in One – tygodniowy

Dołek 3. Hole in One – tygodniowy

wyjazd golfowy do Hiszpanii – Alcaide-

2. Wojciech Witczak

wyjazd golfowy do Hiszpanii – Alcaide-

sa (pierwsza eliminacja zagraniczna Si-

3. Adam Juszczyński

sa (pierwsza eliminacja zagraniczna Si-

lesia Business & Life Golf Cup 2020 r.)

lesia Business & Life Golf Cup 2020 r.)

– brak zwycięzcy

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Krzysztof Prokop

– brak zwycięzcy
Dołek 10. Hole in One – sprzęt spor-

2. Agnieszka Małkińska

towy firmy SRIXON o wartości 10 000

3. Andrzej Kamiński

zł – brak zwycięzcy

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE

Dołek 10. Hole in One – sprzęt sportowy firmy SRIXON o wartości 10 000
zł – brak zwycięzcy
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Alcaidesa
Costa del Sol – Andaluzja
Turniej eliminacyjny
19–26.10.2019

Świadczenia zawarte w cenie:
• 8 dni (7 nocy) w hotelu Aldiana Alcaidesa Hotel w pokojach z widokiem na morze
• ALL INCLUSIVE koncept – śniadania, obiady, kolacje, napoje alkoholowe
• 5 rund golfa (3 x Links oraz 2 x Heathland)
• 2 turnieje Silesia Business & Life Golf Cup oraz Komu Group Cup
• driving range oraz wózki ręczne, nielimitowane piłki na driving range
• opieka koordynatora z ramienia Komu Group; transfery z bagażem golfowym
• ubezpieczenie KL/NW – TU Europa SA

84
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Osoba w pokoju 2-osobowym: 1299 EUR
Osoba w pokoju 1-osobowym: 1499 EUR
Nie golfista w pokoju 2-osobowym: 850 EUR
ALL INCLUSIVE KONCEPT
Zgłoszenia przyjmujemy:
p.muszynski@komugroup.eu
Tel: + 48 519 854 196

X
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ABU DHABI
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Turniej eliminacyjny
7–14.12.2019

Świadczenia zawarte w cenie:
• zakwaterowanie w hotelu Westin Abu Dhabi Golf Resort 5 * (7 nocy / 7 śniadań)
• 5 rund golfa – 3 rundy pole Abu Dhabi Golf Club i 2 rundy Saadiyat Beach Golf Club
Golfista – cena od osoby w pokoju 1-osobowym: 2155 EUR
• 2 turnieje Silesia Business & Life Golf Cup oraz Komu Group Cup
Nie
golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 920 EUR
• 1 runda wieczorna na Abu Dhabi Golf Club
Opcjonalna dopłata do obiadokolacji (HB): 210 EUR/ 6 kolacji
• cały dzień w Saadiyat Beach Club
• koktajl powitalny oraz ceremonia wręczenia nagród
Zgłoszenia przyjmujemy:
• meleks każdego dnia (dla 2 osób) podczas 6 rund golfa zawartych w ofercie
p.muszynski@komugroup.eu
86 koordynatora z ramienia Komu Group; transfery z bagażem
• opieka
golfowym
Tel: + 48 519 854 196
ILESIA BUSINESS & LIFE

Golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 1668 EUR

S

X
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Witold BAŃKA
Superminister!
SPORT

Kochają go media, uwielbiają portale, docenia Polska i świat. Poznajmy najmłodszego członka
rządów premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, który niedawno został wybrany na
następnego prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej WADA.

Jest najlepszym ministrem sportu
od lat. Przed nim ministrami sportu byli ludzie, którzy albo nie mieli,
delikatnie ujmując, najciekawszych
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i teraz też tak będzie – zapewnił tuż po

czołówce państw kreujących global-

wyborze minister Bańka.

ną politykę antydopingową.

Wielki dzień dla Polski

Co jeszcze przekonało Światową
Organizację Antydopingową do wy-

życiorysów i źle kończyli, albo pani

W walce o stanowisko szefa Świa-

„ministra”, która nie odróżniała dys-

towej Agencji Antydopingowej Wi-

WADA. Polski minister sportu wska-

cyplin sportowych. Nic dziwnego, że

told Bańka pokonał m.in. wicepre-

zywał m.in. na konieczność wdrożenia

boru naszego rodaka? Program reform

w sieci ma znakomitą „prasę”, ba!,

zydent WADA – Norweżkę Lindę

działań antydopingowych w krajach,

portale społecznościowe określają go

Helleland czy pływaka długodystan-

które ich nie prowadzą, albo robią to

wręcz mianem „superministra”, uwa-

sowego, wiceministra ds. sportu Do-

w niewielkim wymiarze oraz zwięk-

żając, że „polski sport dostał spor-

minikany oraz byłego członka Zarzą-

szenie liczby akredytowanych przez

towego kopa”. – Staram się dobrze

du WADA Marcosa Diaza. Nowego

WADA laboratoriów. Dla przykładu:

wykonywać swoją pracę. A moi po-

prezydenta wybrali przedstawiciele

na terenie Afryki znajduje się tylko

przednicy? Wiem, co udało się zreali-

rządów

jedno – w RPA. Dlatego też prób-

zować przez kilka lat – to kawał pracy

wchodzący w skład Zarządu Agencji

ki do analizy antydopingowej np.

w wielu obszarach funkcjonowania

– pięciu z Europy, po czterech z Azji

od biegaczy z Kenii czy Etiopii

wszystkich

kontynentów,

sportu i turystyki. Nie mam wątpliwo-

i Ameryki, trzech z Afryki i dwóch

muszą przebyć tysiące kilome-

ści, że stwarzamy coraz lepsze warun-

z Oceanii.

trów, a to generuje olbrzymie

ki do uprawiania sportu, zachęcamy

Wcześniej Witold Bańka dał się po-

do niego najmłodszych, wspieramy

znać w światowym sporcie jako oso-

lityki antydopingowej

sport młodzieżowy i systemy szkole-

ba, która ma doświadczenie w walce

w

nia. Dbamy o bezpieczeństwo pol-

z niedozwolonym wspomaganiem.

szych ma służyć

skich turystów i efektywnie promuje-

Pod jego kierownictwem w MSiT

my nasz kraj – podsumowuje minister

powstała ustawa o zwalczaniu do-

Witold Bańka, Ślązak z krwi i kości

pingu w sporcie oraz Polska Agen-

– urodzony w Tychach, mieszkają-

cja Antydopingowa. Czterokrotnie

cy na co dzień w Bojszowach, który

wzrósł budżet na walkę z dopingiem

w maju w Montrealu został wybrany

a miasto Katowice zostało wybrane

wspólnym kandydatem wszystkich

gospodarzem Światowej Konferencji

kontynentów na prezydenta WADA.

Antydopingowej. Zaostrzono rów-

Oficjalnie jego kandydatura zostanie

nież sankcje. Ostatnim akordem było

zatwierdzona przez Zarząd organi-

wyodrębnienie instytucjonalne z In-

zacji w listopadzie podczas Świa-

stytutu Sportu akredytowanego przez

towej Konferencji Antydopingowej

WADA Polskiego Laboratorium An-

w Katowicach., a kadencje rozpocz-

tydopingowego, co gwarantuje tej

nie 1 stycznia 2020 roku. – To był bar-

jednostce pełną niezależność. Dzięki

dzo ważny dzień dla mnie i dla Polski!

sprawnie przeprowadzanym refor-

Nigdy nie bałem się trudnych decyzji

mom Polska jest dziś w światowej
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koszty. Intensyfikacji pokrajach

uboż-
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utworzenie funduszu solidarnościowego. Na fundusz ten miałyby się
składać rządy, ruch olimpijski, a także
partnerzy komercyjni. Bańka przekonywał także, że konieczne jest znaczące zwiększenie budżetu WADA.
Obecnie wynosi on jedynie ok. 32 mln
dolarów, a nowo wybrany prezydent
chce pozyskiwać pieniądze m.in. od
sponsorów zaangażowanych w sport.
– WADA wymaga wielkich zmian,
trudnych i często bezkompromisowych
decyzji. To wielki honor, ale przede
wszystkim odpowiedzialność. To także
wielki dzień dla Polski. Sport zawsze
łączył i chciałbym, żeby tak ten sukces
był postrzegany.

Zawsze ze sportem
Witold Bańka od zawsze był związany ze sportem, wszak pochodzi
z lekkoatletycznej rodziny. Jego mama
Jolanta Harasimowicz biegała na 1500
metrów, ojciec Ryszard trenował 800
m i był nawet w juniorskiej reprezenta-
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cji Polski. Oboje poznali się w klubie.

biegać. A wszystko zaczęło się od tego,

stępnie został ministrem sportu i tury-

Swoją przygodę ze sportem zaczynał

że nauczyciel WF-u wystawił mnie

styki w rządzie Beaty Szydło. W 2009

jednak od piłki nożnej, jak większość

w zawodach sprinterskich. Wygrałem

roku został najmłodszym w Polsce de-

chłopaków na Śląsku marzył o karie-

z dużą przewagą i po prostu spodobało

legatem na wybory władz krajowych

rze piłkarza. – No pewnie, że chciałem

mi się – opowiada dalej, przypomina-

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

zgrać w piłkę i próbowałem nawet

jąc, że jego trenerami byli m.in. zmar-

Miał wówczas zaledwie 24 lata.

zostać piłkarzem – stwierdza z uśmie-

ły w 2008 roku Jan Dera oraz Józef

chem. – Na jednym podwórku grałem

Lisowski.

w piłkę z obecnym marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Cheł-

Ból maratoński

Druga pasja
Jego drugą pasją była polityka. –
Od dawna się nią interesuję. Zamiast

stowskim – ja w ataku, Kuba głównie

Biegał głównie na dystansie 400

dobranocki zawsze wolałem oglądać

w obronie i... nigdy nie potrafił mnie

metrów. W karierze zdobył złote me-

w telewizji Wiadomości – przyznał

dogonić, choć nadrabiał walecznością

dale młodzieżowych mistrzostw Euro-

Witold Bańka odpowiadając na pyta-

(śmiech). A poważnie, to zaczynałem

py z 2005 roku i Uniwersjady z 2007

nie, jak zostaje się ministrem w wieku

„karierę” w Rozwoju Katowice. W ka-

roku. Jego największym sukcesem na

31 lat? – Przez kilka lat udzielałem się

towickim klubie kopałem piłkę „pro-

bieżni jest brązowy medal mistrzostw

politycznie z perspektywy doradczej,

fesjonalnie” do siedemnastego roku

świata w Osace w 2007 r. w sztafecie

a to znaczy, że stałem kilka kroków za

życia. Dodam, że w Rozwoju grałem

4x400 m, choć wziął udział jedynie

głównymi osobami na scenie politycz-

w ataku z Rafałem Kędziorem, dzienni-

w biegach eliminacyjnych, w finale

nej – dodaje skromnie minister Bańka.

karzem sportowym, byłym rzecznikiem

sztafeta biegła w innym składzie. Ofi-

– W środowisku Prawa i Sprawiedli-

Górnika Zabrze, lecz tak szczerze, to

cjalnie zakończył karierę w 2012 roku,

wości byłem od dość dawna. Doradczy

większych perspektyw na karierę pił-

gdy nie dostał się do polskiej reprezen-

charakter mojej pracy powodował, że

karską nie miałem. Wtedy zacząłem

tacji na igrzyska olimpijskie w Londy-

siłą rzeczy kamery i mikrofony nie były

nie. – Sport mnie ukształtował, zbudo-

na mnie skierowane. Spodziewany ele-

wał mój charakter, jednak z pewnością

ment świeżości i zaskoczenia, z tego

nie można mówić o karierze, a jeśli

co wiem, był częścią planu pani pre-

już, to z pewnością nie do końca speł-

mier Beaty Szydło przy powierzaniu

nionej – uważa. – Przez kontuzje,

mi resortu sportu i turystyki. Środo-

błędy treningowe... Ważne, że decyzję

wisko sportowe znam bardzo dobrze.

o zejściu z bieżni podjąłem w odpo-

Sam byłem sportowcem wyczynowym,

wiednim momencie. Nie chciałem go-

lekkoatletą, reprezentantem Polski. To

nić za marzeniami nie do spełnienia.

ułatwia rozmowy z innymi sportowca-

Z kolcami dałem więc sobie spokój,

mi, trenerami. Rozumiem z czym się

ale nie tak dawno przyszły mi na myśl

borykają.

słowa mojego śp. trenera Jana Dery,
który mówił, że prawdziwy lekkoatleta

Propozycja nie do odrzucenia

musi przebiec 400 metrów i maraton.

Minister Bańka nie ukrywa, że przed

Dystans 400 m biegałem wyczynowo.

nominacją odbył szereg rozmów z pre-

Postanowiłem więc poczuć i ból ma-

mier Beatą Szydło na temat wizji i spo-

ratoński. Dlatego tuż przed przyjęciem

sobu funkcjonowania ministerstwa.

teki ministra wziąłem udział w ma-

Otrzymał propozycję i szybko podjął

ratonie poznańskim. Przebiegłem go

decyzję na tak. – To była propozycja

w czasie krótszym niż trzy godziny.

z kategorii tych nie do odrzucenia –

Przez trzy lata pracował w public re-

przyznaje. – Więc długo się nie zastana-

lations, realizując szkolenia z zakresu

wiałem. Poza tym Pani Premier się nie

relacji z mediami i wizerunku, a na-

odmawia. Sporo rozmawialiśmy o koncepcji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Przez ostatnie blisko cztery lata zupełnie zmieniliśmy postrzeganie sportu
w Polsce. Myślimy o nim w perspektywie długoterminowej, dlatego budujemy spójną piramidę szkoleniową,
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której trwałym fundamentem jest sport

infrastruktury sportowej w całym kra-

przecież o drugiej najważniejszej,

powszechny ze szczególnym uwzględ-

ju. W latach 2016-2019 to blisko 2,3

po

nienie aktywizacji dzieci i młodzieży.

mld zł na ten cel. Kwota ta pozwoli na

Olimpijskim, sportowej organizacji

Znacząco zwiększyliśmy nakłady na

budowę, przebudowę lub moderniza-

na świecie. W ogóle za mało nas jest

ten cel. Stworzyliśmy ogólnopolskie,

cję nawet 6000 obiektów. Ważne jest,

w międzynarodowych organizacjach,

systemowe rozwiązania. Innowacyjny

by kontynuować tę drogę i patrzeć

więc również dlatego moje kandydo-

Rządowy Program „KLUB”, dzięki

w przyszłość.

wanie na szefa agencji to dobry krok

któremu małe i średnie kluby sportowe

Zbigniew CIEŃCIAŁA

otrzymują dofinansowanie na zakup

O sobie

sprzętu, organizację obozów czy wy-

Międzynarodowym

Komitecie

w kierunku zaangażowania Polski i Polaków w sprawy międzynarodowe.

O WADA

nagrodzenie trenera stanowi od 2016

Bardziej uważam się za menedżera,

roku niezwykle istotne wsparcie dla

niż polityka. Poglądy mam prawico-

Uważam, że doping nie ma barw na-

jego beneficjentów. Kolejnym ważnym

we, konserwatywne. A najtrafniejsze

rodowych. Oszustów trzeba ze sportu

projektem jest reaktywowany ponad

dla mnie byłoby chyba określenie:

eliminować i to niezależnie, czy mają

dwa lata temu Program Szkolny Klub

centroprawicowiec. Lubię wyzwania,

polski,

Sportowy. Tylko w bieżącym roku z do-

dlatego zgodziłem się kierować Mi-

paszport. Wystartowałem z progra-

datkowych zajęć wychowania fizycz-

nisterstwem Sportu i Turystyki, które

mem, którego kluczowym punktem

nego korzysta ponad 300 000 uczniów.

przez lata nie miało dobrego wizerun-

jest powołanie funduszu solidarno-

Uzupełniająca te projekty Narodowa

ku. Sam wiem od środka, jak polski

ściowego, który finansowałby bada-

Baza Talentów, czy też służący efek-

sport funkcjonował, a turystyka była

nia w krajach, które mają bardzo sła-

tywnemu poszukiwaniu zdolnej mło-

na uboczu.

bą politykę antydopingową. Z takich

dzieży Program SKAUT, z którym

O rodzinie

ruszamy w br. mają stworzyć mocne

rosyjski,

czy

amerykański

krajów pochodziło około 10 procent
medalistów z igrzysk w Rio de Jane-

podwaliny sprawnie działającego sys-

Żona bardzo mnie wspierała i wspie-

temu. Aby nie tracić sportowych talen-

ra. Tak było zawsze, choć wychodziła

liczby akredytowanych laboratoriów

tów uruchomiliśmy Program team100.

za biegacza, sportowca. Od początku

na świecie, bo jest ich za mało. Trzeba

Pionierski projekt, którego celem jest

musiała godzić się z tym, że sporo

też lepszej i harmonijnej współpracy

bezpośrednie, wsparcie młodych uta-

męża w domu nie było. Zgrupowa-

z rządami i MKOl.

lentowanych zawodników – z dodat-

nia, obozy, życie sportowca nie jest

kowego finansowania korzysta już

łatwe. Teraz jest inaczej, mamy trójkę

250 sportowców – w tym zawodnicy

małych dzieci, jesteśmy blisko siebie,

z niepełnosprawnościami. Założeniem

rodziny, choć wkrótce może się to...

16 sierpnia minął termin składania

jest, by starsi utytułowani sportowcy

zmienić. Dotychczas posada szefa

zgłoszeń na operatorów nowego pro-

trafiali z kolei „pod skrzydła” Spółek

Światowej Agencji Antydopingowej –

gramu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Skarbu Państwa, z którymi podpisu-

kadencja trwa sześć lat – to była raczej

„Skaut”. Celem programu jest popula-

iro. Konieczne jest także zwiększenie

Najnowszy „Skaut”
ministra Bańki

ją indywidualne umowy. Dodatkowe

funkcja reprezentacyjna. Teraz jeszcze

ryzowanie aktywności fizycznej wśród

wsparcie, łącznie w ramach team100

nie wiem, czy będzie konieczna prze-

dzieci i młodzieży oraz pozyskiwanie

i kontraktów z SSP, otrzymuje już bli-

prowadzka, czy jednak zostaniemy

nowych talentów. Program „Skaut” to

sko 330 zawodników. Równolegle z tym

w Warszawie i będę podróżował do

możliwość sprawdzenia sportowego

postawiliśmy na równomierny rozwój

Kanady.

potencjału 1,5 mln młodych osób, a na-

O prestiżu
Polak na czele WADA to wielki
prestiż dla naszego kraju. Mówimy
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stępnie nakłonienie ich do podjęcia regularnych treningów w odpowiednich
ośrodkach. Pracą tą zajmą się wybrani
przez resort operatorzy.
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Program wystartuje od września w czterech
województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podlaskim. W przyszłym roku obejmie
swoim działaniem cała Polskę. „Skaut” będzie
uzupełnieniem programów „Klub” i „SKS”, a jego
budżet wyniesie 15,5 mln zł. Wyniki testów sprawnościowych przeprowadzonych w ramach programu zostaną zgromadzone w Narodowej Bazie Talentów. Do końca roku resort, w ramach kolejnej
edycji programu „Sportowa Polska”, wspomoże
budowę lub modernizację sześciu tysięcy obiektów
sportowych. Do Ministerstwa Sportu już wpłynęło
ponad 900 projektów hal, boisk, stadionów lekkoatletycznych, pływalni, siłowni plenerowych
czy placów zabaw. Pieniądze zostaną przekazane
głównie samorządom i spółdzielniom mieszkaniowym
Czy wiesz, że...
• Witold Bańka urodził się 3 października 1984
w Tychach, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył politologię ze
specjalnością samorządową.
• Ministerstwo Sportu i Turystyki w rządzie
Beaty Szydło przejął w poniedziałek, 16 listopada
2015 r. od swojego poprzednika, wioślarza Adama
Korola. Jest drugim lekkoatletą w historii, który
stanął na czele tego resortu.
• 11 grudnia 2017 roku został powołany na
urząd ministra sportu i turystyki w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.
• Jego politycznym wzorem jest Ronald Reagan, któremu przydały się zdolności aktorskie
– wspomniał. Z kolei jego sportowym idolem był
rekordzista świata na 400 m Amerykanin Michael
Johnson.
• Był wielokrotnym reprezentantem Polski
w lekkoatletyce na dystansie 400 metrów. Jest
dwukrotnym srebrnym medalistą młodzieżowych
mistrzostw Polski w 2005 i 2006 roku. Złotym
medalistą Lekkoatletycznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów w Erfurcie 2005 roku. Złotym i srebrnym medalistą Letnich Uniwersjad w Bangkoku i Belgradzie w 2007
i w 2009 roku. W 2007 roku zdobył brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Osace.
W 2008 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta
Tychy w dziedzinie kultury i sportu.
• Przyznaje, że tak naprawdę nie ma jakiejś ukochanej drużyny piłkarskiej. Jako dzieciak kochał
AC Milan. Dziś najbliżej mu do GKS-u Tychy.
Trzyma kciuki za wszystkie śląskie drużyny.
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