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Oddajemy w Wasze ręce 42. wydanie magazynu Silesia 
Business & Life i zapraszamy do lektury. 

Szczególnie polecam rozmowę z marszałkiem woje-
wództwa śląskiego Jakubem Chełstowskim, zatytułowany 
„Wszyscy zdaliśmy ważny egzamin”. Okazuje się, że aż 123 
mln zł trafią do placówek służby zdrowia w regionie, przede 
wszystkim na konta szpitali na poczet walki z koronawiru-
sem. Dowiadujemy się także, w jaki sposób śląskie mikro- 
i makroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać od województwa 
wsparcie finansowe. 

W tym numerze znajdziecie też Państwo bardzo obszer-
ny wywiad ze znaną piosenkarką Haliną Mlynkovą, która 
po przerwie znów wraca na estradę. Opowiada nam, jak 

zaczęła się jej przygoda z Brathankami, ale także o tym, czym zajmowała się w czasie 
izolacji i jakie są jej relacje z synem. 

Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, jak cennym zasobem jest woda? Póki jej 
nam nie brakuje, nie doceniamy jakim jest skarbem. Ale bez wody nie ma życia, dlatego 
tak ważne jest, aby chronić jej zasoby. Program „Moja Woda” ma na celu ochronę wła-
śnie tych zasobów. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, za pomocą Wo-
jewódzkich Funduszy, przeznaczył 100 000 000 złotych. Polecam lekturę tego artykułu. 

Katarzyna Wojciechowska z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy pisze o tym, co powinna 
zrobić osoba poszkodowana, kiedy dojdzie do naruszenia jej dóbr osobistych. 

Tym razem w naszym magazynie sporo informacji dotyczących golfa. Ruszyły turnieje 
eliminacyjne Silesia Business & Life Golf Cup 2020 – w numerze znajdziecie Państwo 
wyniki i relacje z nich. Ponadto rozmawiamy z Markiem Sową, założycielem Golf Chan-
nel Polska – kanału telewizyjnego poświęconego golfowi. 

Wszystkich, którym marzą się szmaragdowe wody, zupełnie puste piaszczyste plaże, 
niezwykłe krajobrazy, egzotyczna roślinność, obfitość fauny i flory a w dodatku serdeczni, 
uśmiechnięci ludzie zapraszam na czwartą co do wielkości wyspę świata – Madagaskar.

A sport tym razem reprezentuje niesamowita kobieta – sprinterka Ewa Swoboda, mi-
strzyni halowa Europy na 60 m. 

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

SILESIA
BUSINESS & LIFE

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Uwielbiam mieć kontakt z publicznością
SYLWETKA

Halina MLYNKOVA

– Podobno nie lubisz wywiadów.
– (śmiech) Tak się zdarzyło. To znaczy 

kocham swoją pracę, zawsze ją kochałam. 
Jestem wokalistką, uwielbiam śpiewać 
i występować na scenie, a więc mieć kon-
takt z publicznością. Natomiast udziela-
nie wywiadów kojarzy mi się ze stresem 
związanym z przekręcaniem tego, co w ich 
trakcie powiedziałam. Niestety niektó-
rym dziennikarzom się to zdarza. W ten 
sposób nagle okazuje się, że mam dwa 
życia, czyli swoje i to wyimaginowane, 
zdefiniowane przez media. Jak wiadomo, 
jedną i tę samą myśl można przekazać na 
dwa sposoby: pozytywnie i nie do końca 
pozytywnie… Do tego pewne fragmenty 
wypowiedzi można wyrwać z kontekstu. 
Potem następuje lawina komentarzy, do-
mysłów, czasem i plotek. Dlatego zdecy-
dowanie bardziej wolę spokojne życie oraz 
przekazywanie swoich uczuć i emocji za 
pośrednictwem muzyki.

– Ale porozmawiamy? (śmiech).
– Pewnie! Choć szczerze mówiąc to, 

od wywiadów wolę bezpośredni kontakt 
z moimi słuchaczami, sympatykami i fa-
nami. Odpowiada mi również taki kontakt 
za pomocą Facebooka i Instagrama. Nie-
zwykle doceniam ich siłę. Dlatego dbam 
o swoje media społecznościowe i oto, by 
Halina Mlynkova, która się w nich poja-
wia, była taka, jaką naprawdę jest. Nie-
dawno powstała moja nowa strona inter-
netowa, na której publikujemy na bieżąco 
nowe informacje związane z moją twór-
czością i działalnością muzyczną. Jest do-
syć klarowna w przekazanie, łatwo można 
znaleźć na niej informacje kontaktowe, 
ale też dowiedzieć się, co u mnie aktual-
nie słychać. 

– Pamiętasz kiedy pierwszy raz po-
czułaś, że jesteś popularna?

– Pierwszy moment, kiedy zdałam so-
bie sprawę, że nie mogę dłużej mieszkać 
w moim krakowskim akademiku. Mam 
w głowie pewną sytuację… Po koryta-
rzu biegnie za mną chłopak, 
wręcz zaczyna mnie gonić, 
dobija się do moich drzwi, 
wyrywa klamkę. Nic fajne-
go. Fakt jest taki, że gdy do-
łączyłam do Brathanków każdy na 
ulicy wiedział, jak się nazywam, kim je-
stem i co robię. Wtedy właśnie zdałam so-
bie sprawę, że moje dotychczasowe życie 
zmieniło się bezpowrotnie. A drugi z ta-
kich ważnych, przełomowych momentów, 
to ten, gdy wróciłam na scenę po długiej 
macierzyńskiej przerwie i uświadomiłam 
sobie, ile osób jest wobec mnie życzliwych 
i chce ze mną współpracować. 

– Jak to się w ogóle stało, że za-
częłaś śpiewać w „Brathankach”?

– Muzykowałam, śpiewałam od 
zawsze. W czasie studiów wystę-
powałam z Joszko Brodą i Janu-
szem Grzywaczem, którego po-
znałam w Krakowie. To właśnie 
Janusz, gdy dowiedział się, że chło-
paki z Brathanków szukają wokalist-
ki, zaproponował właśnie mnie. To taki 
mój ojciec chrzestny w muzyce. Można 
powiedzieć, że oni niejako znaleźli mnie 
w tym moim akademiku. Myślałam, że 
trochę pogramy w czasie wakacji i na tym 
się zakończy cała przygoda z zespołem. 
A tu taki strzał!

– Lubisz „Czerwone korale”?
– Lubię tę piosenkę. Dzięki niej zade-

biutowałam, więc jest ze mną od samego 

Wraca na szczyt. Jednak dziś robi to już na swoich zasadach. Piękna, niezwykle utalentowana, 
nieco tajemnicza. Halina Mlynkova w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.
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Halina Mlynkova – polska 
piosenkarka i autorka 
tekstów i muzyki, 
prezenterka telewizyjna 
i aktorka pochodząca 
z Zaolzia, w latach 
1998–2003 wokalistka 
zespołu Brathanki, od 
2003 artystka solowa; 
wydała trzy albumy 
studyjne: Etnoteka (2011), 
Po drugiej stronie lustra 
(2013) i Życia mi mało 
(2016), ambasadorka 
marki PURE STORY 
ESSENTIAL.
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początku. Mam do niej sentyment, ale je-
stem też z niej dumna. W końcu zaśpiewa-
łam utwór, który wszedł do kanonu pol-
skiej muzyki. Cała Polska zna jego słowa 
i potrafi go zanucić. Bardzo to doceniam 
i jestem za to niezwykle wdzięczna loso-
wi. Nie każdemu w naszej branży to się 
zdarza, zwłaszcza na samym początku 
kariery.

– Mała Halinka Mlynkova marzyła 
w dzieciństwie o takiej karierze, którą 
udało Ci się zrobić?

– Pochodzę z domu, w którym było bar-
dzo dużo muzyki. To tata wciągnął mnie 
na zaolziańskie sceny. Tańczyłam i śpie-
wałam w chórach i zespołach. Miałam 
13 albo 14 lat, kiedy poczułam, że chcę 
profesjonalnie śpiewać. Jednak tylko ko-
lega ze Szwecji, którego poznałam na Fe-
stiwalu Polonii, znał moje marzenie. Na 
dodatek zdradziłam mu je w liście! Jakie 
to były niesamowite czasy! Pisaliśmy do 
siebie listy i podkreślam, że był to po pro-
stu kolega. Pochodzę bowiem z takiego 
miejsca, w którym takie marzenia uznano 
by za nierealne. Dlatego potem panowało 
ogólne zdziwienie, że nigdy nic nie po-
wiedziałam.

– Bardzo zmieniłaś się od czasu, gdy 
śpiewałaś z „Brathankami”?

– Mam wrażenie, że cały czas jestem 
w takim procesie zmiany, uczenia się, 
zwiększania świadomości zawodowej 
i odkrywania tego, co jest wokół mnie. 
Jestem optymistką, wierzę w ludzi, czas 
mnie już wiele nauczył. Czy bardzo 
zmieniłam się od czasu „Brathanków”? 
Bardzo. Przede wszystkim zdobyłam 
doświadczenie. Wiem, że dzisiaj muszę 
robić wszystko zgodnie ze swoim sumie-
niem, a więc podejmować tylko takie wy-
zwania, co do których czuję przekonanie. 
W ramach tej filozofii nie pozwalam już 
sobie wejść na głowę. Ludzi czasem to 
zaskakuje.

– No dobrze, a wizualnie?
– Wiesz, że początkowo tak naprawdę 

nie lubiłam tej folkowej stylistyki? W cza-
sie studiów osadzona byłam już w styli-
styce jazzowej, a tu nagle okazało się, że 

mam być folkowa! Jednak folk z czasem 
bardzo mi się spodobał. Natomiast, gdy 
patrzę na to, jak wtedy wyglądałam, to nie 
mogę uwierzyć, że mogłam sobie to robić 
i tak się oszpecać. Cóż takie były czasy…

– Dziś jesteś ikoną stylu.
– O! Dziękuję! To miłe. Kilka lat temu 

zainteresowałam się modą. Wkręciłam 
się w nią totalnie. Dziś często sama kreu-
ję swoje wizje związane z moimi styliza-
cjami, co czasem oczywiście bywa trudne 
dla moich współpracowników. Inspiruję 
się światem, nowymi kolekcjami projek-
tantów, modowymi blogami i „Voguem”.

– Czyli masz w razie czego „plan B” 
na życie? (śmiech).

– Był taki moment w moim życiu, że 
miałam więcej czasu i wtedy kupiłam 
maszynę do szycia, nauczyłam się szyć 
i skończyłam nawet kurs projektowania 
ubioru! Wobec tego można tak powie-
dzieć, że gdybym chciała zmienić swoje 
życie, to może to być mój „plan B” . Choć 
jednocześnie zapewniam, że nie mam ta-
kich planów.

– Macierzyństwo bardzo Cię zmieni-
ło?

– Nauczyło mnie odpowiedzialności. 
I to od razu, gdy skończyła się pierwsza 
paczka pieluch. Dziecko to nie lalka, 
a macierzyństwo to nie zabawa. Jednak 
z drugiej strony, to najpiękniejsza życiowa 
rola. Cudowna jest też ta świadomość, że 
tak mały człowiek kocha cię całym sobą 
i bezgranicznie ci ufa.

– Twój syn jest do Ciebie podobny?
– Piotrek jest podobny do moich ro-

dziców, ale, jak to w rodzinie bywa, 
każdy widzi w nim coś z siebie. Według 
mnie jest podobny do mojego brata. 
Natomiast sarkazm i poczucie humo-
ru ma zdecydowanie po dziadku Janku. 
 
– Jak sobie radzi z tym, że ma tak zna-
nych rodziców i dziadka?

– Nie znosi pojawiania się w telewi-
zji. Chce być „z boku”, publiczne życie 
absolutnie nie jest dla niego. Oczywiście 
w pełni to szanuję. Ostatnio znalazł swoją 

pasję, czyli montaż. Wspieram go w tym 
bardzo. Muzyka i aktorstwo to nie jego 
kierunki zainteresowań. Poza tym nikt 
nigdy nie wywierał na nim presji, że ma 
śpiewać czy grać. Dziecko musi iść swoją 
własną drogą, a nie spełniać oczekiwania 
rodziców.

– Ponieważ macie świetny kontakt, 
to jak poradzisz sobie, kiedy Twój je-
dynak przyprowadzi kiedyś do domu 
dziewczynę?

– Zastanawiałam się kiedyś nad 
tym! Będę widziała wszystkie jej wady 
(śmiech). Możliwe, że będę zazdrosna, 
bo my naprawdę jesteśmy nierozłączni. 
Uwielbiam spędzać z nim czas. W trak-
cie izolacji wspólnie gotowaliśmy, oglą-
daliśmy filmy, czytaliśmy książki. Para-
doksalnie ten trudny dla nas wszystkich 
okres przekuliśmy w coś wartościowego 
i po prostu fajnego. A mówiąc szczerze, to 
będę ich wspierać, na ile mi tylko pozwo-
lą. Życzę Piotrkowi, żeby nie musiał się 
zbyt często borykać z zawodami miłosny-
mi i żeby jego dziewczyna, dziewczyny... 
były też prawdziwymi przyjaciółkami.

– W trakcie izolacji tworzyłaś także 
swoją nową piosenkę?

8
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– Miałam czas, żeby się wyciszyć 
i wsłuchać w samą siebie. Mogłam się 
też przyjrzeć temu, co do tej pory zrobi-
łam, ale też pomyśleć nad tym, co jeszcze 
chciałabym zrobić. Przechodząc do kon-
kretów, to niebawem nowy singiel pojawi 
się na rynku. Przygotowujemy też wide-
oklip. Jestem zaangażowana w sprawy 
kobiet, we wsparcie kobiet i właśnie ten 
wątek pojawi się w teledysku.

– Dojrzałaś.
– To naturalne. Mam też świadomość, 

kto jest odbiorcom mojej muzyki, moim 
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słuchaczem. Wiem, że to ktoś, kto 
wsłuchuje się w teksty moich utworów. 
Bardzo lubię koncerty plenerowe, ale 
powoli od nich odchodzę. Wielką sa-
tysfakcję sprawiają mi dzisiaj występy 
w zamkniętych salach, np. w filharmo-
niach, teatrach... Czuję, że to jest moja 
muzyczna przestrzeń. Chcę, aby słucha-
cze mogli wracać z moich koncertów po-
ruszeni, może nawet z łezką w oku. I tak 
szczęśliwie się często dzieje.

– A planujesz wydanie nowego al-
bumu?

– Dziś płyta stanowi gadżet. W dzisiej-
szych czasach większość ludzi nie ma 
nawet odtwarzaczy. Dlatego nie wywie-
ram sobie w tej dziedzinie niepotrzebnej 
presji. Mam sporo piosenek, chcę je wy-
dawać jedna po drugiej. Album też po-
wstanie, ale jeszcze nie teraz. Aktualnie 
skupiam się na koncertach i realizowaniu 
krok po kroku wszystkich artystycznych 
projektów.

– Na koniec zostawiłem sobie cytat 
z Twojego Instagrama, którego pięk-
nie prowadzisz. Podobno kochasz po-
niedziałki. Naprawdę?

– Kocham, bo uwielbiam początki. 
Zazwyczaj od poniedziałku zaczynamy z  

postanowieniami, wyzwaniami... Wszy-
scy mają dużo energii, przynajmniej na 
początku.

– Ostatnio zakończyłaś pracę nad 
teledyskiem do najnowszej piosenki. 
Możesz zdradzić szczegóły?

– Od lat wspieram kobiety. Uważam, 
że w nas jest siła. Powinnyśmy być dla 
siebie wzajemnie wsparciem, nie kon-
kurencją.

Teledysk jest również bardzo kobie-
cy. Mówi o sile kobiet, o wewnętrznej 
mocy. Bohaterki, które zagrały w tele-
dysku nie są aktorkami. To dziewczy-
ny, które zostały dotknięte przemocą 
domową i odważyły się pokazać rąbek 
swego życia, pokazując, że można się 
odbić od dna, odnaleźć siłę wewnętrzną 
by zacząć żyć wartościowe życie bez 
upokorzeń.

– A skąd Ty czerpiesz moc?
– Nie potrafię siedzieć bezczynnie. 

Kocham podróże, inspirują mnie, ładuję 
wtedy baterie. Lubię też sport. Rowery 
z rodziną, spacery, ćwiczę z trenerem 
dwa, trzy razy w tygodniu, długo ćwi-
czyłam jogę... Przez wysiłek znowu po-
zbywam się wszystkich negatywnych 
emocji. To mnie oczyszcza.

10
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MODA NA  
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

TRWA
Siemianowice Śląskie to miasto, którego położe-
nie w sercu aglomeracji śląskiej, bogactwo terenów 
zielonych i rekreacyjnych, szeroka oferta atrakcyj-
nych terenów inwestycyjnych oraz zaplecze kultu-
ralno-konferencyjne, czyni dogodną lokalizacją za-
równo do zamieszkania, jak i prowadzenia biznesu.  
Wśród nieruchomości gminnych, w ofercie znaleźć 
można wiele interesujących terenów pod inwestycje 
mieszkaniowe, przemysłowe a także usługowe. 

Wkrótce do sprzedaży trafią interesujące działki 
inwestycyjne przeznaczone pod działalność usługową, 
zlokalizowane w okolicy ulicy Kapicy oraz Krupanka. 

Pierwszy z atrakcyjnych tere-
nów do zagospodarowania pod 
działalność usługową zlokalizowa-
ny jest w dzielnicy Bytków, przy 
ul. Kapicy. Ponad hektarowa nie-
ruchomość zlokalizowana jest w 

otoczeniu dwóch dużych osiedli mieszkaniowych, 
nieopodal Parku Śląskiego. Dzięki położeniu przy 
głównych ciągach komunikacyjnych w mieście, do-
jazd do Katowic zajmuje kilka minut. 

Druga nieruchomość, położona w dzielnicy Bań-
gów, bezpośrednio przy uczęszczanej trasie DK94 
(ul. Krupanka) obejmuje dwie działki o łącznej po-
wierzchni niespełna 4 tys. m2 oraz drogę dojazdową. 
Zgodnie z planem zagospodarowania, działki stano-
wią tereny zabudowy usługowej. 

Pełną ofertę nieruchomości inwestycyjnych w  Sie-
mianowicach Śląskich znaleźć można pod linkiem  

www.invest.siemianowice.pl. 
Zapraszamy również do kontak-
tu z Biurem Obsługi Inwesto-
ra, którego pracownicy chętnie 
udzielą szerszych informacji –  
tel. 32 760 53 58.

ATRAKCYJNE DZIAŁKI  
INWESTYCYJNE

www.invest.siemianowice.pl. 
W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  N A  S T R O N I E  I N T E R N E T O W E J

DZIAŁKA nr  4870/293
powierzchnia: 1.18 ha

DZIAŁKA nr  11-1758/120
powierzchnia: 1.94 ha

DZIAŁKA nr  11-1759/120
powierzchnia: 0.5 ha

DZIAŁKA nr  11-1757/120
powierzchnia: 1.78 ha

DK94

DK94

ULICA KRUPANKA

ULICA KAPICY
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SYLWETKA

Wszyscy zdaliśmy ważny egzamin
Jakub CHEŁSTOWSKI

Rozmowa z Jakubem Chełstowskim – marszałkiem województwa śląskiego

– Rekordowy, wynoszący pra-
wie dwa miliardy budżet, 20 proc. 
wzrostu w wydatkach, zwięk-
szenie inwestycji na transport, 
komunikację, kulturę i ochronę 
zdrowia, silny zastrzyk finanso-
wy środków z Unii Europejskich 
– tak zapowiadał się rok 2020 dla 
samorządu województwa. Pande-
mia COVID-19 zmusiła do wery-
fikacji planów?

– Gdy uchwalaliśmy tegorocz-
ny budżet, nie mogliśmy prze-
widzieć, że już w marcu rzeczy-
wistość postawi nas w sytuacji, 
w jakiej dotąd nigdy nie byliśmy. 
Faktem jest, że olbrzymia ilość 
środków – bo aż 123 mln zł, zo-
stała przesunięta z UE i budżetu 
państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Te pie-
niądze trafią do placówek służ-
by zdrowia w regionie, przede 
wszystkim na konta szpitali na 
poczet walki z koronawirusem. 
A tych potrzeb było i wciąż jest 
naprawdę wiele – począwszy od 
doposażenia w sprzęt, aż po ko-
nieczność remontu i adaptacji 
pomieszczeń, w których przyj-
mowani są pacjenci zarażeni 
COVID-19. Obecnie epidemio-
lodzy ostrzegają, że wirus może 
uderzyć ponownie i nie jest wy-
kluczone, że w powiązaniu ze 
wzrostem zachorowań na grypę 
w okresie jesienno-zimowym 
może to być uderzenie bardzo 
mocne. Dlatego pomagając szpi-
talom de facto od razu przygo-
towaliśmy się na taką ewentual-
ność, jednocześnie minimalizując 
ewentualne skutki. Troska o zdro-
wie, i w tym przypadku także 
o życie mieszkańców wojewódz-

twa, jest dla nas priorytetem. Po-
moc, jakiej udzieliliśmy służbie 
zdrowia w regionie, klasyfikuje 
nas bardzo wysoko w skali całej 
Unii Europejskiej. Zresztą nasz 
wniosek o przesunięciu środków 
został błyskawicznie zaakcepto-
wany i przekazany do realizacji. 
Rzeczywiście, przy liczącym 
dwa miliardy złotych budżecie 
kwota dofinansowania szpitali 
robi wrażenie, ale pragnę uspo-
koić, że żadna z inwestycji, które 
przyjęliśmy do realizacji, póki co 
na tym nie ucierpiała. Zareago-
waliśmy szybko. Nie było i nie 
ma mowy o jakimkolwiek parali-
żu życia publicznego w regionie. 

– Kryzys związany z epidemią 
wymusił przewartościowanie re-
gionalnej polityki gospodarczej 
i skupienie się na wyzwaniach 
związanych z odbudową po-
tencjału gospodarczego Śląska. 
Uzupełnieniem działań strony 
rządowej w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej stał się Śląski 
Pakiet dla Gospodarki. Jakie są 
główne założenia i cele tego pro-
jektu?

– Forma pomocy została uję-
ta w pięciu filarach. Pieniądze, 
które uruchomiliśmy – na po-
czątek miliard złotych, to pa-
kiet ratunkowy oparty o unijne 
środki. Gdybym miał wyjaśniać 
to obrazowo, jest to tlen, któ-
ry od razu staraliśmy się podać 
regionalnej gospodarce, głów-
nie z myślą o sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw, któ-
re przed epidemią świetnie się 
rozwijały, tworząc coraz więcej 
miejsc pracy. Już w pierwszym 
filarze sektor MŚP mógł skorzy-

stać z puli 446 mln zł pochodzą-
cej z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego rozpisanego na lata 
2014–2020. Pożyczek udzielają 
podmioty: Fundusz Górnośląski, 
Towarzystwo Inwestycji Spo-
łeczno-Ekonomicznych i Bank 
Pekao S.A. Firmy mogą dzięki 
tym środkom wypłacać pracow-
nikom wynagrodzenia, pokry-
wać koszty najmu, czyli krótko 
a rzeczowo ujmując tę kwestię 
– przeznaczyć pieniądze na każ-
dy aspekt prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej. 
Dofinansowanie do wynagro-
dzeń uruchomione jest również 
w drugim filarze, który jest skła-
dową ogólnokrajowego progra-
mu POWER. Przedsiębiorcy 
mogli ubiegać się o te środki 
bezpośrednio w Powiatowych 
Urzędach Pracy. Drugi filar niósł 
ze sobą również możliwość do-
finansowania z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracow-
niczych. Warto przypomnieć, że 
takie rozwiązanie wprowadzono 
już 1 kwietnia. Trzeci filar za-
kłada m.in. wsparcie w zakresie 
utrzymania miejsc pracy, które 
mogą być zagrożone długofalo-
wo. Mam tu na myśli takie bran-
że, jak: gastronomia, turystyka 
czy nawet tzw. organizacja czasu 
wolnego. Tam pomoc jest o tyle 
istotna, że właściwie każdy dzień 
przerwy w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej stawiał pod 
dużym znakiem zapytania ich 
przyszłość. Śląsk przez ostatnie 
lata bardzo umocnił swoją po-
zycję regionu, który jest chętnie 
odwiedzany przez turystów. To 
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potencjał, którego nie możemy 
zmarnować. Ale nie chcę też ge-
neralizować, bo nie ma chyba 
dziś branży, zwłaszcza w sekto-
rze MŚP, gdzie przedsiębiorca 
może powiedzieć, że nie oba-
wia się jutra. Dlatego w czwar-
tym i piątym filarze zawarliśmy 
punkty mówiące o wsparciu 
inwestycji, ich promocji włącz-
nie z eksportem. Bo powrót do 
normalności gospodarczej ma 
oznaczać, że każde z ogniw tego 
procesu ma być na powrót silne. 
Rozpoczęcie produkcji to jedno, 
rynek zbytu to drugie. Musi wró-
cić popyt na towary, a co za tym 
idzie – handel nimi. W piątym 
filarze zachęcaliśmy także pod-
mioty zewnętrzne do współpracy, 
a przedsiębiorców do innowacyj-
ności. Jesteśmy otwarci na wszel-

kie propozycje, czekamy także na 
sygnały od przedsiębiorców, jak 
jeszcze w ich ocenie moglibyśmy 
tę formę pomocy rozszerzyć. Ta 
współpraca jest konieczna. Sta-
nęliśmy dziś przed dużym wy-
zwaniem, a jako samorząd wo-
jewództwa jesteśmy przecież po 
to, by wsparciem służyć. Musimy 
wspólnie przez to przejść. Wie-
rzę, że nas to wzmocni. Wyjdzie-
my z tego silniejsi. Odpowiada-
jąc na to pytanie przypomnę, że 
to wsparcie dla przedsiębiorców 
zostało rozszerzone. W połowie 
kwietnia rząd konsultował się 
z marszałkami województw co 
do przeznaczenia dodatkowych 
funduszy unijnych na dofinanso-
wanie pensji i składek pracowni-
ków firm, którym spadły obroty. 
Dzięki tym środkom finanso-

wym uratowanych zostanie bli-
sko pięćset tysięcy miejsc pracy. 
Mowa tutaj o kwocie 2,6 miliarda 
złotych pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Mechanizm jest prosty. Firmy, 
także te, które nie zatrudniają 
pracowników, a którym spadły 
obroty, będą mogły skorzystać 
z dofinansowania do pensji i skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
pracowników.

– Czy miliard złotych wspar-
cia w ramach Śląskiego Pakietu 
dla Gospodarki pozwolił na wyj-
ście z kryzysu obronną ręką? Ilu 
przedsiębiorcom udało się po-
móc? Czy możemy podsumować 
pierwszy etap funkcjonowania 
tej regionalnej tarczy antykryzy-
sowej?

SILESIA BUSINESS & LIFE16
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w postaci subwencji z PFR trafiło 
do firm z Katowic (łącznie ponad 
535 mln zł), Częstochowy (ponad 
382 mln zł) i Bielska-Białej (po-
nad 382 mln zł). Proszę spojrzeć 
na najświeższe unijne prognozy. 
W 2020 roku PKB Polski skur-
czy się o 4,6 proc. Czyli recesja 
będzie najpłytsza w całej Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie ze 
środków unijnych w takiej formie 
cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem firm z naszego woje-
wództwa, które zgłaszały potrze-
bę doinwestowania, modernizacji 
czy dywersyfikacji produkcji. 
Pomoc obejmowała także bie-
żącą działalność, m.in. pokrycie 
wydatków dotyczących opłat za 
czynsz, media czy zobowiązań 
ratalnych. Jak pokazują statysty-

ki, najwięcej wniosków dotyczyło 
działań inwestycyjnych, a około 
30 procent projektodawców za-
kładało skorzystanie także z to-
warzyszącego wsparcia kosztów 
bieżących. Należy podkreślić, że 
w naborze możliwe było finan-
sowanie kosztów poniesionych 
przez firmy wcześniej, tj. po 1 
lutego, co dla wielu przedsię-
biorstw stanowiło pomoc w re-
alizacji rozpoczętych inwestycji, 
spłacie zobowiązań kredytowych, 
utrzymaniu miejsc pracy. Warto 
zaznaczyć, że wymóg innowa-
cyjności w ubieganiu się o pomoc 
w sektorze MŚP został zastąpiony 
paragrafem „Inwestycje w MŚP”. 
Tym samym znosił kryterium in-
nowacyjności, a poszerzał kata-
log kosztów kwalifikowalnych, 
dopuszczający każdego przedsię-
biorcę. Wymóg innowacyjności 
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– Gwoli korekty: jest to kwo-
ta wyższa o dodatkowe 367 mln 
zł specjalnie z myślą o wsparciu 
sektora MŚP. Ponad 17 tysięcy 
telefonów ze strony przedsię-
biorców, 1151 maili i ilość wejść 
na stronę Śląskiego Pakietu dla 
Gospodarki przekraczającą 28 
tysięcy, świadczą o bardzo du-
żym zainteresowaniu naszą for-
mą uzupełnienia rządowej tarczy 
antykryzysowej. Z danych na ko-
niec maja wynika, że z subwen-
cji na łączną kwotę ponad 5 mld 
zł skorzystało w regionie 27 565 
firm zatrudniających 236 107 pra-
cowników. Największe wsparcie 
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w ten sposób zniknął. Co bez wąt-
pienia było sporym ułatwieniem 
dla firm. Pod koniec lipca pierw-
sze firmy otrzymały dofinanso-
wanie w konkursie „Innowacje 
w MŚCP obejmujących projekty 
inwestycyjne dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw” w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014–2020. Nabór do 
konkursu, przeprowadzonego 
w ramach Śląskiego Pakietu dla 
Gospodarki. Był on realizowany 
w czterech rundach. Trwał osiem 
tygodni i zakończył się 24 czerw-
ca. Po zamknięciu każdej z rund 
od razu przystępowano do we-
ryfikacji wniosków, dzięki temu 
pieniądze mogą szybciej trafić do 
przedsiębiorców. Bezpośrednio 
po zakończeniu naboru do czwar-
tej rundy zostały podane wyniki 
pierwszej — zarząd województwa 
wybrał w niej do dofinansowania 
112 projektów na łączną kwotę 
67 milionów złotych (w tym 47 
wniosków mikro, 46 małych oraz 
19 wniosków średnich przedsię-
biorców). Pakiet wsparcia dla go-
spodarki to kompleksowa oferta 
działań i realna pomoc dla przed-
siębiorców, w dużej mierze reali-
zowany w oparciu o środki unijne 
zarządzane z poziomu wojewódz-
twa. Objął pięć filarów: pożyczki 
obrotowe i płynnościowe, wspar-
cie pracodawców, wsparcie bez-
zwrotne, działania wspierające 

i wejścia kapitałowe. W pierw-
szym filarze Fundusz Górno-
śląski od uruchomienia ŚPdG 
udzielił łącznie 28 pożyczek na 
kwotę 11 967 500 zł, w tym 10 
pożyczek z RPO WSL 2014–
2020 na kwotę 10 070 000 zł. 
TISE łącznie: 19 sztuk na kwotę 
2 598 110 zł, Bank Pekao przy-
znał 28 pożyczek i kredytów na 
sumę 14 924 400,00 zł. Drugi 
filar został uzupełniony o dodat-
kowe 317 mln zł, a kwota pa-
kietu wynosi obecnie 640 mln 
zł. Wsparto do tej pory 26 ty-
sięcy 106 firm na kwotę blisko 
98 mln zł i są to świadczenia 
wypłacone przez Powiatowe 
Urzędy Pracy na dofinanso-
wanie wynagrodzeń pracowni-
ków MŚP oraz części kosztów 
prowadzenia działalności dla 
mikroprzedsiębiorców. W trze-
cim filarze pierwotna alokacja 
wynosiła 162 mln zł, została 
uzupełniona dodatkowymi środ-
kami w wysokości 198 mln zł. 
Wnioski przyjmowano w czte-
rech rundach i napłynęło ich aż 
2300. W tej chwili trwa formal-
na i merytoryczna ich ocena. 
Wzrost ilości składanych wnio-
sków w rundach, przekraczają-
cych wstępną alokację 76 mln 
złotych, skłoniła zarząd woje-
wództwa do wynegocjowania 
z Komisją Europejską zgody na 
przesunięcie dodatkowych środ-
ków na dotacje dla przedsię-

biorców. Pula na konkurs została 
tym samym zwiększona o 148 
mln złotych i ostatecznie wynio-
sła 224 mln złotych. Najwięcej 
złożonych do Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości projektów 
dotyczyło inwestycji w sektorze 
przetwórstwa przemysłowego, 
natomiast duża część odpowiada 
bieżącej sytuacji gospodarczej 
regionu, ponieważ o dofinanso-
wanie ubiegały się także przed-
siębiorstwa związane z gastrono-
mią, hotelarstwem, turystyką oraz 
tzw. przemysłem czasu wolnego 
– rozrywką i kulturą. W czwar-
tym filarze do rozdysponowania 
była kwota 57 mln zł. W ramach 
tej części programu odbyło się 19 
webinariów. W ramach piątego 
filaru do dyspozycji była kwo-
ta 20 mln zł. W ostatnim filarze 
chodziło o wejścia kapitałowe 
zwiększające zaangażowanie in-
westorów w regionie. Wiadomo 
już, że Śląski Fundusz Rozwoju 
zainwestuje 8,7 mln zł w fabrykę 
baterii do pojazdów, w fabrykę 
magazynów energii, w fabrykę 
biomasy, koinwestorzy otrzymają 
przeznaczone na wybrane projek-
ty 14 mln zł. Łącznie ŚFR zain-
westuje 22,7 mln zł. 

– W maju, w ramach uzupełnie-
nia regionalnego pakietu pomocy, 
ruszyło Śląskie Forum Ekspertów. 
Jaka jest misja i rola Forum?

– Zależało nam, by Forum two-
rzyła grupa ludzi, którzy są eks-



19SILESIA BUSINESS & LIFE

pertami w swoich dziedzinach, 
posiadających doświadczenie. 
Spotkania tej grupy mają być 
miejscem wymiany myśli. Bez 
wątpienia to trudny czas, ale jed-
nocześnie mobilizujący, bo mo-
żemy wspólnie znaleźć rozwią-
zania, które pomogą nam uniknąć 
ciosów zadanych przez kryzys. To 
jednocześnie moment dużych wy-
zwań i podejmowania istotnych 
decyzji. Mamy nową perspektywę 
unijną, pandemia spowodowała, 
że Europa szuka nowego planu 
Marshalla. Jako samorząd wo-
jewództwa, jesteśmy wręcz ska-
zani na to, by udzielać wsparcia 
przedsiębiorcom, także w oparciu 
o środki unijne. Mamy swój pakiet 
dla gospodarki, jesteśmy chwaleni 
przez UE za przekierowanie środ-
ków na walkę z COVID-19. Uwa-
żam to za duży sukces. 

– Wiceprzewodniczącym ŚFE, 
gremium złożonego z autorytetów 
świata nauki, biznesu i samorzą-
du terytorialnego, został prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach Tomasz Zjawio-
ny. Czy wsłuchiwanie się w głos 
specjalistów z instytucji okołobiz-
nesowych i samorządu gospodar-
czego może okazać się kluczowe 
w szukaniu rozwiązań w kontek-
ście eliminowania gospodarczych 
skutków pandemii?

– To nie tylko kluczowe, ale 
chyba jedyne rozwiązanie biorąc 
pod uwagę konieczność elimino-

wania skutków gospodarczych 
pandemii. Każdy głos, każda opi-
nia, poparta doświadczeniem jest 
niezwykle cenna. Co więcej, może 
się okazać skutecznym antidotum 
na problemy danej branży. 

– Z całą pewnością stan pande-
mii COVID-19 stał się olbrzymim 
wyzwaniem dla gospodarki, a jej 
skutki będziemy odczuwali przez 
długi okres. Jakie są prognozy dla 
Śląskiego na przyszłość? Czy tra-
dycyjnie, jak to mawiają Ślązacy, 
„damy radę” i wyjdziemy z tego 
doświadczenia silniejsi i bardziej 
zjednoczeni?

– Życie pisze rozmaite scenariu-
sze. To nie jest tak, że historię so-
bie wybieramy. W większym stop-
niu musimy liczyć się z jej oceną, 
zależną od tego, jak zachowamy 
się w sytuacjach kryzysowych. 
Bo tak naprawdę wtedy możemy 
udowodnić, że zasłużyliśmy so-
bie na kredyt zaufania udzielony 
nam przez społeczeństwo. Nad-
szedł moment, gdy rzeczywistość 
mówi do nas „sprawdzam” i punkt 
po punkcie weryfikuje naszą pra-
cę. Nie mam zamiaru narzekać na 
okoliczności, w jakich przyszło 
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mi i całemu zarządowi pracować, 
bo naszym obowiązkiem jest sku-
teczność niezależnie od tego, co 
przyniósł nam los. Przyjąłem sys-
tem wartości, gdzie najwyższym 
celem jest udzielanie przez nas, 
jako zarząd, takiego wsparcia, 
w którym wymierne ma być oca-
lenie ludzkiego życia w szpitalach 
i ratunek dla egzystencji dla pra-
codawców i pracowników, bo gdy 
już tę chorobę razem pokonamy, 
trzeba mieć też do czego wrócić. 
Nic ponad ludzkie zdrowie i do-
bro nie jest dla mnie ważniejsze. 
Chcę wierzyć, że już niedługo 
spotkam się z mieszkańcami re-
gionu w dużo lepszej rzeczywisto-
ści. Wytrwajmy. Bądźmy dalej od-
powiedzialni i cierpliwi. Pomimo 
że każdego dnia dowiadujemy się 
o nowych zakażeniach, i niestety, 
także o zgonach, to wciąż mamy 
jeden z najniższych wskaźni-
ków ilości zachorowań na milion 
mieszkańców. Myślę, że szybko 
zdaliśmy sobie sprawę z zagro-
żenia. Dzięki temu uniknęliśmy 
scenariusza włoskiego czy hisz-
pańskiego. 

Krzysztof ZIOŁO
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FIRMY REGIONU

EKO– SILESIA
Program „Moja Woda”
pozwoli ochronić zasoby wody 

Woda - to najcenniejszy zasób jaki posiadamy na ziemi. Bez wody nie ma życia, dlatego tak 
ważne jest, aby chronić jej zasoby. Program „Moja Woda” ma na celu ochronę właśnie tych za-
sobów. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska za pomocą Wojewódzkich Funduszy 
przeznaczył 100 000 000,00 zł.

objętej danym przedsięwzięciem. 
Efektem tego działania będzie to, 
że woda opadowa nie będzie od-
prowadzana do kanalizacji (np. 
do kanalizacji bytowo-gospodar-
czej, kanalizacji deszczowej, ka-
nalizacji ogólnospławnej, rowów 
odwadniających odprowadzają-
cych poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, na ulice, 
place itp.), a będzie w pełni wy-
korzystana np. do celów gospo-
darczych.

Mała retencja wody zaczyna 
więc nabierać dużego znaczenia, 
zwłaszcza w kontekście terenów 
zurbanizowanych. Nowocze-
sne budownictwo i tendencja do 
„betonowania” przestrzeni spra-
wiają, że woda nie ma się gdzie 
zatrzymać i szybko spływa do stu-
dzienek. Przy dużych i intensyw-
nych opadach szybko się pojawia 
i szybko znika, a kiedy studzien-
ki są niewydolne, zalewa ulice 
i chodniki. Działania w ramach 
małej retencji mogą więc stano-
wić rozwiązanie na problemy ta-
kie, jak: występowanie powodzi 
miejskich, coraz wyższe koszty 
eksploatacji kanalizacji i jej niż-
sza przepustowość. 

Program „Moja Woda” ruszył 
1 lipca br. i trwać będzie do 31 
grudnia 2024 roku. Mierzalne 
efekty, jakie zakłada program do 
osiągnięcia, to zagospodarowanie 

Woda – to najcenniejszy za-
sób jaki posiadamy na ziemi. 
Bez wody nie ma życia, dlatego 
tak ważne jest, aby chronić jej 
zasoby. Program „Moja Woda” 
ma na celu ochronę właśnie tych 
zasobów. Na ten cel Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, za 
pomocą Wojewódzkich Funduszy, 
przeznaczył 100 000 000 złotych.

Od wielu lat rozmawiamy na te-
mat tego jaki wpływ na środo-

wisko ma działalność czło-
wieka. Jednym ze skutków 
tej działalności są zacho-
dzące zmiany klimatu. 
Temat jest o tyle istot-
ny, że przedstawiciele 
wielu państw tworzą 
wspólnie strategie 

i szukają rozwią-
zań,  aby zała -

godzić skut-

ki tych zmian. Zmiany klimatu 
z kolei wpływają na gospodarkę 
wodną.

29 października 2013 roku Rada 
Ministrów przyjęła Strategiczny 
Plan Adaptacji dla sektorów i ob-
szarów wrażliwych na zmiany kli-
matu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030, a 16 lipca 2019 
roku przyjęto Politykę Ekologicz-
ną Państwa 2030. Każdy z tych 
dokumentów zawiera strategię 
rozwoju w zakresie gospodarki 
wodnej. Nasz kraj nie posiada 
zbyt dużych zasobów wodnych, 
a efektywność ich użytkowania 
jest niska. Niestety, w niektórych 
częściach Polski występują rów-
nież okresowo trudności w zaopa-
trzeniu wody.

Program „Moja Woda” jest od-
powiedzią na narastający problem 
deficytu wody. Celem działania 
jest ochrona zasobów wody po-

przez działania „u źródła”. 
Najprościej rzecz ujmu-

jąc chodzi o zatrzyma-
nie wody opadowej 
i roztopowej w obrę-
bie nieruchomości 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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wody opadowej w ilości 1 mln 
m3/rok, przy wykorzystaniu 20 
tys. szt. instalacji służących do za-
gospodarowania wody opadowej.

Beneficjentami są w pierwszej 
kolejności wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Natomiast ostatecznym 
beneficjentem są osoby fizyczne 
będące właścicielami lub współ-
właścicielami nieruchomości, 
na których znajduje się budynek 
jednorodzinny. W przypadku do-
mów nowo budowanych muszą 
one posiadać kompletny system 
orynnowania dachu oddany do 
użytkowania przed dniem wypła-
ty dofinansowania. Wyłączeniu 
podlegają te nieruchomości, któ-

rym udzielono już dofinansowa-
nia z programu „Moja Woda”.

Wartość dofinansowania dla 
jednego przedsięwzięcia będzie 
stanowić 80 proc. kosztów kwali-
fikowanych instalacji, ale nie wię-
cej niż 5000 zł. Dofinansowanie 
udzielane będzie w formie dotacji.

Do kosztów kwalifikowanych 
zaliczyć należy: zakup, montaż, 
budowę, uruchomienie instalacji 
takich, jak:

a) przewody odprowadzające 
wody opadowe zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziem-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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nego, podziemnego, otwartego 
lub zamkniętego, szczelnego lub 
infiltracyjnego, 

b) instalacja rozsączająca, 
c) zbiornik retencyjny szczelny 

lub infiltracyjny:
· zbiornik retencyjny nadziemny 

otwarty od 2 m3 pojemności,
· zbiornik retencyjny nadziem-

ny zamknięty od 1 m3 pojemno-
ści (w przypadku zbiorników 
o pojemności mniejszej niż 2 m3 
wymagane jest, aby w ramach do-
finansowania zostały zakupione 
minimum 2 sztuki),

· zbiornik retencyjny podziemny 
zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub 
innego wykorzystania zatrzyma-
nej wody,

pozwalających na zagospoda-
rowanie wód opadowych i rozto-
powych na terenie nieruchomości 
objętej przedsięwzięciem. Przy 
czym jako ilość zagospodarowa-
nej wody rozumie się ilość wody 
zatrzymanej na terenie danej po-
sesji objętej projektem, liczonej 
jako iloczyn rzutu powierzch-
ni, z której retencjonowana jest 

woda, średniego współczynnika 
spływu (np. 0,8) przy średniej 
wysokości opadów w danym re-
jonie, na przykład na podstawie 
danych IMGW.

Warunki dofinansowania:
1) Zakres rzeczowy objęty 

wnioskiem o dofinansowanie 
nie może być przedmiotem do-
finansowania w innym rozpa-
trywanym lub zaakceptowanym 
wniosku, w ramach Programu 
Priorytetowego „Moja Woda”, 
ani jakiegokolwiek innego pro-
gramu NFOŚiGW i WFOŚiGW.

2) Dofinansowanie nie może 
być udzielone na przedsięwzię-
cia lub elementy przedsięwzięcia 
sfinansowane lub realizowane 
z innych środków publicznych, 
którego sumaryczna kwota dofi-
nansowania ze wszystkich źró-
deł przekracza sto procent kosz-
tów kwalifikowanych. 

3) Dofinansowanie może być 
udzielone beneficjentom pod 
warunkiem, że instalacje objęte 
przedsięwzięciem oraz zatrzy-
mana woda opadowa nie będą 
wykorzystywane do prowadze-

nia działalności gospodarczej 
w rozumieniu unijnego prawa 
konkurencji, w tym działalności 
rolniczej.

4) Realizacja przedsięwzięcia 
musi być zgodna z przepisami 
prawa, beneficjent powinien po-
siadać właściwe decyzje admini-
stracyjne, jeżeli przepisy prawa 
nakładają konieczność uzyskania 
takich decyzji, a zastosowane 
urządzenia i materiały muszą być 
dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim.

5) Okres trwałości przedsię-
wzięcia – trzy lata od daty jego 
zakończenia.

6) W okresie trwałości przedsię-
wzięcia beneficjent zobowiązany 
jest do zachowania całości doku-
mentacji związanej z projektem 
i eksploatacji instalacji zgodnie 
z przeznaczeniem.

7) Realizacja przedsięwzię-
cia nie może zostać zakończona 
przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie do WFOŚiGW 
w Katowicach.1

1 h t t p s : / / w w w. w f o s i g w.
katowice.pl/files/czerwiec20/
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Nowością, jeżeli chodzi o skła-
danie wniosków przez osoby 
fizyczne, jest składanie doku-
mentów w wersji elektronicznej. 
Zgodnie z instrukcją znajdującą 
się na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu w Katowicach w celu 
złożenia wniosku o dofinansowa-
nie należy:

Założyć konto w portalu benefi-
cjenta na stronie portal.wfosigw.
katowice.pl (nie dotyczy osób po-
siadających już konto w portalu 
beneficjenta). Po aktywacji kon-
ta będzie można się zalogować 
i korzystać z portalu. Formularz 
wniosku będzie dostępny dopiero 
po zalogowaniu w portalu.

Pobrać, a następnie wypeł-
nić aktywny formularz PDF 
wniosku o dofinansowanie do-
stępny w menu po lewej stronie 
w zakładce „DEDYKOWANA 
OFERTA DLA BENEFICJEN-
TA (FORMULARZE WNIO-
SKÓW)” >”Program priory-
te towy MOJA WODA”.  Po 
zakończeniu wypełniania należy 

regulamin_moja_woda.pdf

sprawdzić poprawność wpisanych 
danych.

Wysłać wypełniony formularz 
wniosku do Funduszu za pomocą 
„SKRZYNKI PODAWCZEJ – 
PDF”– dostępnej w portalu bene-
ficjenta.

Wydrukować wypełniony formu-
larz wniosku, podpisać i dostarczyć 
wraz z dokumentami wymieniony-
mi w spisie wymaganych załączni-
ków, znajdującym się na ostatnich 
stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 
19, 40-035 Katowice, w godzinach 
jego pracy tj. 7.30–15.30.

Uwaga! Dostarczone (w wersji 
elektronicznej oraz papierowej) 
formularze wniosków muszą po-
siadać taką samą sumę kontrolną 
umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te 
wnioski, które wpłynęły w termi-
nie naboru, zostały zarejestrowane 
w Funduszu w formie elektronicz-
nej (aktywny PDF) i została złożo-
na ich podpisana papierowa wersja 
(z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje 
się datę wpływu do Funduszu pa-
pierowej formy wniosku.2

Więcej informacji na temat 
programu „Moja Woda” można 
uzyskać dzwoniąc na Infolinię 
Programu czynną w godzinach 
7.30–15.30: 32 722 77 09 lub kon-
takt przez skrzynkę elektroniczną 
e-mail: mojawoda@wfosigw.kato-
wice.pl. 

Biorąc pod uwagę zmienność 
naszego klimatu oraz coraz częst-
sze występowanie dni upalnych 
i wietrznych „łapanie” deszczówki 
to również duża oszczędność dla 
wielu osób. Utrzymanie terenów 
zielonych, czyli potocznie mówiąc 
przydomowych ogrodów, wykorzy-
stując do tego celu wody opadowe, 
to znaczne oszczędności. Dlatego 
warto rozważyć propozycję dofi-
nansowania w ramach programu 
„Moja Woda”. 

A. K. 

2 https://www.wfosigw.katowice.pl/
ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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EKO SILESIA

EKO– SILESIA

Zielona Tarcza dla Przedsiębiorców
Skutki pandemii koronawirusa dotknęły przede wszystkim przedsiębiorców. Dlatego tak waż-

ne jest wsparcie polskiego biznesu w tych trudnych czasach. 16 Wojewódzkich Funduszy Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministrem Klimatu przygotowało ofertę 
preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

w związku z ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemicznego, albo stanu 
epidemii przy realizacji przedsię-
wzięć ekologicznych możliwych do 
dofinansowania przez WFOŚiGW 
Fundusz ma możliwość udzielić 
dofinansowania w formie pożyczki.

Przy czym pod pojęciem „trud-
niej sytuacji finansowej” należy 
rozumieć sytuację, w której nastą-
pił spadek obrotów w następstwie 
wystąpienia COVID-19, w tym:

– nie mniej niż o 15 proc. obli-
czony jako stosunek łącznych ob-
rotów w ciągu dowolnie wskaza-
nych dwóch kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających 
w okresie po dniu 1 stycznia br. do 
dnia poprzedzającego dzień złoże-
nia wniosku o udzielenie pożyczki, 
w porównaniu do łącznych obro-
tów z analogicznych dwóch ko-
lejnych miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego; przy czym za 
miesiąc uważa się również 30 ko-
lejno następujących po sobie dni 
kalendarzowych, w przypadku 
gdy dwumiesięczny okres porów-
nawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest 
w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego, 
lub

– nie mniej niż o 25 proc. obli-
czony jako stosunek obrotów z do-
wolnie wskazanego miesiąca ka-
lendarzowego, przypadającego po 
dniu 1 stycznia br. do dnia poprze-

Do dyspozycj i  WFOŚiGW 
przeznaczono trzysta milionów 
złotych. Najważniejszym celem 
w tych trudnych czasach jest za-
chowanie płynności finansowej, 
a co za tym idzie utrzymanie 
miejsc pracy. Biorąc pod uwagę, 
że przedsiębiorcy to ważna grupa 
beneficjentów, którzy korzysta-
ją ze wsparcia finansowego Wo-
jewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
pomoc w czasie pandemii stała się 
priorytetem. Należy podkreślić, 
że w całym kraju realizowanych 
jest wiele inwestycji dotyczących 
m.in. odnawialnych źródeł ener-
gii, budowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych czy też związa-
nych z gospodarką odpadami. To 
potężny rynek zielonych miejsc 
pracy, z którego korzystają także 
podwykonawcy, którzy często są 
niewielkimi firmami miejscowy-
mi, zatrudniającymi mieszkańców 
danego regionu. W sytuacji kry-
zysowej Fundusze oferują pomoc 
firmom, które złożyły wnioski 
o dofinansowanie na realizację 
inwestycji, oferując im m.in. moż-
liwość udzielania dodatkowych 
pożyczek na zachowanie płynno-
ści finansowej. W dyspozycji Fun-
duszy na ten cel jest ponad trzysta 
milionów złotych.

W naszym województwie Wo-
jewódzki Fundusz przygotował 
wsparcie polegające m.in. na:

1. odroczeniu spłaty rat kapitało-
wych przez okres do sześciu mie-
sięcy z zachowaniem pierwotnego 
okresu spłaty pożyczki lub z moż-
liwością wydłużenia o ten okres 
spłaty pożyczki,

2. odroczeniu spłaty rat kapita-
łowo-odsetkowych wraz z ich ka-
pitalizacją przez okres do sześciu 
miesięcy z zachowaniem pierwot-
nego okresu spłaty pożyczki lub 
z możliwością wydłużenia o ten 
okres spłaty pożyczki,

3. odroczeniu spłaty rat odsetko-
wych wraz z ich kapitalizacją przez 
okres do sześciu miesięcy z zacho-
waniem pierwotnego okresu spłaty 
pożyczki lub z możliwością wydłu-
żenia o ten okres spłaty pożyczki.

Aby otrzymać pomoc należy 
złożyć odpowiedni wniosek za po-
mocą formularza internetowego do-
stępnego na stronie www.wfosigw.
katowice.pl. Wraz z wnioskiem nie 
trzeba składać żadnych innych do-
datkowych dokumentów. Po rozpa-
trzeniu wniosku i jego akceptacji 
przez Wojewódzki Fundusz zosta-
nie sporządzona decyzja, na mocy 
której zostanie zmieniona umowa 
pożyczki. 

Drugim sposobem pomocy 
przedsiębiorcom jest udzielanie 
pożyczek na zachowanie płynno-
ści finansowej. Jeżeli zadanie nie 
jest związane z prowadzoną dzia-
łalnością, a przedsiębiorca znalazł 
się w trudnej sytuacji finansowej 



25SILESIA BUSINESS & LIFE

Wnioski wraz z wymaganymi 
załącznikami w formie papierowej 
można składać za pomocą poczty, 
skrzynki podawczej zlokalizowa-
nej w siedzibie Funduszu w Kato-
wicach przy ul. Plebiscytowej 19 
oraz poprzez elektroniczną Platfor-
mę Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). 

Na pomoc przedsiębiorcom 
w ramach tzw. zielonej tarczy Wo-
jewódzki Fundusz w Katowicach 
przeznaczył 50 mln zł.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
razem z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Bankiem Ochrony Śro-
dowiska tworzą unikalny w skali 
Europy system finansowania przed-
sięwzięć związanych z ochroną śro-
dowiska. Każdy Fundusz wspiera 
działania proekologiczne w swoim 
regionie, udzielając atrakcyjnego 
dofinansowania na inwestycje doty-
czące ochrony powietrza, gospodar-
ki wodnej czy edukacji ekologicz-
nej i ochrony przyrody. Fundusze 
są zaangażowane także we wspólne 

ogólnopolskie programy, w tym 
rządowy program priorytetowy 
Czyste Powietrze, program fi-
nansowania usuwania wyro-

bów zawierających azbest, 
regeneracji środowisko-

wej gleb poprzez ich 

dzającego dzień złożenia wniosku 
o udzielenie pożyczki, w porówna-
niu do obrotów z miesiąca poprzed-
niego; za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku 
gdy okres porównawczy rozpoczy-
na się w trakcie miesiąca kalenda-
rzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego.

Oprocentowanie pożyczki wyno-
si nie mniej niż 1,5 proc. Warunki 
spłaty są ustalane przez Fundusz 
każdorazowo na podstawie analizy 
ekonomiczno-finansowej wniosko-
dawcy i zadania. Przy ustalaniu wa-
runków spłaty uwzględnia się rów-
nież przepisy dotyczące udzielania 
pomocy publicznej. Okres spłaty 
pożyczki, uwzględniając karencję, 
nie może być dłuższy niż osiem 
lat od wynikającej z umowy daty 
zakończenia zadania. Karencja nie 
może być dłuższa niż sześć miesię-
cy od wynikającej z umowy daty 
zakończenia zadania.

wapnowanie i wsparcia Państwo-
wej i Ochotniczych Straży Pożar-
nych, a także ogólnopolski Projekt 
Doradztwa Energetycznego, umoż-
liwiający uzyskanie bezpłatnego 
wsparcia w zakresie inwestycji 
dotyczących poprawy efektywno-
ści energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii.

W roku 2019 WFOŚiGW w Ka-
towicach udzielił dotacji, które wy-
niosły 42 188 tys. zł. W oparciu 
o zobowiązania z podpisanych 
umów zadań państwowych jedno-
stek budżetowych zakwalifikowa-
nych do dofinansowania ze środ-
ków Funduszu na 2019 rok kwota 
środków przekazywanych państwo-
wym jednostkom budżetowym za 
pośrednictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa wyniosła 11 378 
tys. zł. W 2019 roku kwota umo-
rzeń pożyczek wyniosła 51 866 
tys. zł.

W przypadku pytań – korespon-
dencję elektroniczną należy kie-
rować na adres biuro@wfosigw.
katowice.pl. W celu uzyskania do-
datkowych informacji należy kon-
taktować się telefonicznie z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – 32 60 32 200. 

A. K. 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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PORADY PRAWNE

Ustalenie sprawcy naruszenia dóbr osobistych
Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowie-

ka podlegają ochronie prawnej. Przywołany artykuł stanowi, że 
ten, czyje dobro zostało zagrożone cudzym działaniem, może żą-
dać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. 

W razie dokonania naruszenia 
pokrzywdzony może żądać, aby 
sprawca naruszenia dopełnił czyn-
ności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności aby 
złożył oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. Na 
zasadach przewidzianych w Ko-
deksie cywilnym pokrzywdzony 
może również żądać zadośćuczy-
nienia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej 
na wskazany cel społeczny albo 
zapłaty odszkodowania. Dobra 
osobiste to w szczególności zdro-
wie, wolność, cześć, swoboda su-
mienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespon-
dencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska. 
Zgodnie z Konstytucją za pod-
stawowe dobro osobiste należy 
uznać przyrodzoną i niezbywalną 
godność człowieka, która stanowi 
źródło wolności i praw człowieka 
i obywatela, jest nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych. 
Według doktryny, dobra osobiste 
to powszechnie uznane w społe-
czeństwie wartości niemajątkowe, 
związane ściśle z osobą człowie-
ka i będące przejawami godności 
osoby ludzkiej, obejmujące przede 
wszystkim integralność fizyczną 
i psychiczną oraz indywidualność 
człowieka. 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje 
zagrożone lub naruszone cudzym 
działaniem, może dochodzić przy-

sługujących mu na podstawie art. 
24 Kodeksu cywilnego, a wymie-
nionych powyżej, roszczeń bez-
pośrednio od sprawcy naruszenia. 
Co więcej, ciężar udowodnienia, 
że naruszenie nie było bezpraw-
ne spoczywa właśnie na sprawcy, 
a nie na pokrzywdzonym. Nie-
jednokrotnie jednak ustalenie da-
nych osobowych naruszyciela jest 
utrudnione, zwłaszcza, jeżeli do 
naruszenia dóbr osobistych doszło 
w Internecie i pokrzywdzony dys-
ponuje jedynie pseudonimem, któ-
rym posłużył się sprawca. Chcąc 
wystąpić z powództwem z tytułu 
naruszenia dóbr osobistych, zgod-
nie z art. 126 § 1 w zw. z art. 187 
§ 1 Kodeksu postępowania cy-
wilnego, pokrzywdzony (powód) 
musi dysponować pełnymi dany-
mi sprawcy, a zatem nie tylko jego 
imieniem i nazwiskiem, ale także 
nr PESEL i adresem, pod który 
pozwanemu będą doręczane pisma 
procesowe. Niewskazanie w po-
zwie tych danych, będzie skutko-
wało zwrotem pozwu na podstawie 
art. 130 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Z kolei jeżeli pozwany 
zostanie dostawca usług interne-
towych, niebędący bezpośrednim 
sprawcą naruszenia, sąd cywilny 
na podstawie art. 191 Kodeksu 
postępowania cywilnego oddali 
powództwo wniesione względem 
tego dostawcy jako oczywiście 
bezzasadne, nie będąc jednocze-
śnie zobowiązanym do ustalenia 
danych osobowych rzeczywistego 
sprawcy – a zatem wrócimy do 

punktu wyjścia i to na poszkodo-
wanym (powodzie) będzie ciążył 
obowiązek ustalenia tych danych. 
Jak zatem ustalić dane sprawcy? 

Dobra osobiste doznają ochrony 
nie tylko na gruncie prawa konsty-
tucyjnego i cywilnego, ale rów-
nież na gruncie prawa karnego. 
Co więcej, postępowanie karne 
daje zdecydowanie szersze moż-
liwości ustalenia danych osobo-
wych sprawcy i w celu szybszego 
pozyskania tych danych bardziej 
praktyczne wydaje się zatem za-
inicjowanie postępowania karne-
go. Celem postępowania karnego, 
a także jednym z podstawowych 
obowiązków organów ścigania, 
jest bowiem wykrycie sprawcy 
przestępstwa oraz pociągnięcie 
go do odpowiedzialności karnej 
za zarzucany mu czyn. W art. 212 
Kodeksu karnego stypizowane 
zostało przestępstwo zniesławie-
nia, a ochroną przepisu objęta jest 
cześć i godność osoby poszko-
dowanej przestępstwem (czyli 
jej dobra osobiste). Przestępstwo 
zniesławienia jest przestępstwem 
prywatnoskargowym, a zatem 
zgodnie z art. 488 § Kodeksu po-
stępowania karnego, na żądanie 
pokrzywdzonego policja przyjmie 
pisemną lub ustną skargę i w razie 
potrzeby zabezpieczy dowody, po 
czym prześle skargę do właściwe-
go sądu. W ramach zabezpieczenia 
dowodów policja jest zobowiąza-
na do podjęcia czynności zmie-
rzających do ustalenia tożsamości 
sprawcy przestępstwa. Dla postę-
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powania karnego ustalenie danych 
sprawcy jest zatem kwestią klu-
czową. Na gruncie art. 18 ust. 6 
Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, organy prowadzące 
postępowanie karne są uprawnio-
ne do nieodpłatnego uzyskania 
od dostawców takich usług (więc 
także od dostawców usług inter-
netowych) m.in. takich danych jak 
imię, nazwisko, nr PESEL i da-
nych adresowych usługobiorców 
– na potrzeby prowadzonych przez 
nie postępowań. 

A czy dostawca usług interneto-
wych może odmówić ujawnienia 
danych osobowych usługobior-
ców powołując się na tajemnicę 
telekomunikacyjną? Otóż nie. 
Obowiązek przekazania organom 
państwowym danych osobowych 
usługobiorców (abonentów) na-
łożony na dostawców usług in-
ternetowych wyżej przywołanym 
przepisem, nie doznaje ograni-
czenia w kontekście tajemnicy 
telekomunikacyjnej uregulowanej 
w Prawie telekomunikacyjnym. 
Zakres przedmiotowy tajemnicy 
telekomunikacyjnej został przed-
stawiony w art. 159 Prawa teleko-
munikacyjnego i obejmuje zarów-
no informacje o użytkowniku, jak 
i informacje o szczegółach jego 
komunikacji (treść komunikatów, 

dane transmisyjne, dane o lokali-
zacji, dane o próbach połączeń). 
Art. 161 ust. 2 Prawa telekomuni-
kacyjnego zawęża jednak zakres 
funkcjonalny tajemnicy telekomu-
nikacyjnej do danych dotyczących 
szczegółów komunikacji, poddając 
przetwarzanie danych osobowych 
użytkownika będącego osobą fi-
zyczną przepisom o ochronie da-
nych osobowych.  

Na gruncie przepisów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (RODO), udostępnie-
nie danych wchodzi w zakres defi-
nicji przetwarzania, z kolei legalne 
przetwarzanie danych osobowych 
wymaga istnienia podstawy prze-
twarzania. Dane osobowe, takie 
jak imię, nazwisko, nr PESEL oraz 
dane adresowe, należy zakwalifi-
kować jako dane zwykłe, a zatem 
przetwarzanie tych danych bę-
dzie zgodne z prawem wyłącznie 
wówczas, gdy spełniony zostanie 
co najmniej jeden z warunków, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 
RODO. Mając na uwadze powyż-
sze, przekazanie przez dostawcę 
usług internetowych danych oso-
bowych użytkowników (abonen-
tów) tych usług jest uprawnione 
w świetle art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne 

dla realizacji prawnie uzasadnio-
nych interesów administratora 
danych, albo strony trzeciej (od-
biorcy danych) i jednocześnie nie 
narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. W kontekście 
wspomnianej kolizji z prawami 
i wolnościami osoby, której dane 
dotyczą (sprawcy naruszenia dóbr 
osobistych), wskazać należy na 
art. 5 Kodeksu cywilnego, z które-
go wprost wynika, że na ochronę 
nie zasługuje korzystanie z prawa, 
jeżeli uprawniony korzysta z tego 
prawa niezgodnie ze społeczno-
-gospodarczym przeznaczeniem 
lub niezgodnie z zasadami współ-
życia społecznego.

W uzyskaniu ochrony dóbr 
osobistych, istotne jest również 
wszczęcie procesu przed upływem 
terminów przedawnienia. O ile 
roszczenia niemajątkowe, tj. rosz-
czenie o zaniechanie bezprawnego 
działania oraz roszczenie o dopeł-
nienie czynności potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia, nie 
ulegają przedawnieniu to roszcze-
nia o charakterze majątkowym już 
tak. Roszczenie o zadośćuczynie-
nie i naprawienie szkody (odszko-
dowanie) ulegają przedawnieniu 
z upływem lat trzech. Termin ten 
liczymy od dnia, w którym poszko-
dowany dowiedział się, albo przy 
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należytej staranności mógł się do-
wiedzieć, o szkodzie i osobie obo-
wiązanej do jej naprawienia, przy 
czym nie może on być dłuższy 
niż dziesięć lat od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie wywołujące 
szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze 
zbrodni lub występku (popełnio-
no przestępstwo zniesławienia lub 
zniewagi), roszczenie o naprawie-
nie szkody przedawni się z upły-
wem 20 lat od dnia popełnienia 
przestępstwa, bez względu na to, 
kiedy poszkodowany dowiedział 
się o szkodzie i o osobie obo-
wiązanej do jej naprawienia. Co 
więcej, wskazać również należy, 
że nie jest konieczne uprzednie 
skazanie sprawcy w procesie kar-
nym, a wystarczy wykazanie, że 
czyn oprócz tego, że narusza do-
bro osobiste, jest także przestęp-
stwem. W odniesieniu do roszcze-
nia o zapłatę odpowiedniej sumy 

na cel społeczny, termin przedaw-
nienia wynosi sześć lat, chyba że 
naruszenie dóbr osobistych zwią-
zane jest z prowadzoną działal-
nością gospodarczą – wówczas 
wynosi trzy lata.  

Podsumowując, zakres kognicji 
organów karnych znacznie róż-
ni się od zakresu kognicji sądów 
cywilnych. Mając na uwadze ten 
zróżnicowany zakres kognicyjny, 
niewątpliwie łatwiej i szybciej 
można pozyskać dane użytkowni-
ka (abonenta) usługi telekomuni-
kacyjnej, będącego sprawcą naru-
szenia dóbr osobistych, w drodze 
postępowania karnego. Jednocze-
śnie wskazać należy, że tajemnica 
telekomunikacyjna nie uprawnia 
dostawcy usług internetowych do 
odmowy udostępnienia danych 
osobowych użytkownika (abonen-
ta) organom państwowym, wręcz 
przeciwnie – na mocy przepi-

sów Ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną dostawcy są 
zobowiązani do udostępnienia 
takich informacji organom. Dane 
ustalone na potrzeby postępowa-
nia karnego, osoba pokrzywdzo-
na może z kolei wykorzystać do 
dochodzenia roszczeń przysługu-
jących jej w związku z narusze-
niem jej dóbr osobistych w postę-
powaniu cywilnym, przy czym, 
aby skutecznie dochodzić swoich 
praw, musi wszcząć proces zanim 
jej roszczenia ulegną przedawnie-
niu. 

Katarzyna Wojciechowska
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Któż by nie chciał? Na szczęście z pomocą przychodzą gabinety me-
dycyny estetycznej. Działania przeciwstarzeniowe to obecnie naj-
większy trend. Chociaż nie jedyny. Wciąż wielu pacjentów decyduje 
się na korekty urody – wypełnianie ust czy nadanie twarzy bardziej 
męskich cech to jedne z najpopularniejszych zabiegów. Bo pano-
wie ostatnio równie chętnie korzystają z bogactwa medycyny este-
tycznej co panie. A jakie zabiegi warto wykonać jesienią i czym się 
kierować wybierając gabinet medycyny estetycznej – o tym rozma-
wialiśmy z dr n. med. Tatianą Jasińską – lekarzem medycyny este-
tycznej, specjalistą dermatologii, właścicielem i założycielem kliniki 
EstiClinic.

ZDROWIE & URODA

Wyglądać dobrze i młodo...

– Coraz więcej osób decyduje się 
na zabiegi z dziedziny medycyny 
estetycznej?

– Rzeczywiście, taka tendencja 
jest widoczna, i to zarówno wśród 
pań, jak i wśród panów. Jesteśmy 
coraz bardziej odważni w swoich 
pragnieniach dotyczących popra-
wienia urody, ale też posiadamy na 
ten temat coraz większą wiedzę. 
Rośnie również liczba publikacji, 
coraz więcej programów dotyka tej 
sfery, nie powinno więc dziwić, że 
pacjenci sięgają po medycynę este-
tyczną. Chcemy przy tym wyglądać 
naturalnie. Cały trend medycyny 
estetycznej idzie właśnie w tym kie-
runku – żeby efekty zabiegów były 
zbliżone jak najbardziej do natu-
ralnych efektów. Uczymy się tego 

i zresztą potrafimy coraz więcej. 
Wieloletnie doświadczenia, zarówno 
w Polsce jak i na świecie, pokazują 
w jaki sposób powinno pracować 
się ze skórą, żeby osiągnąć jak naj-
lepsze efekty. Wiadomo, że pacjenci 
przychodzą do gabinetów z różny-
mi oczekiwaniami, niemniej jednak 
sens medycyny estetycznej i anti-age 
polega na tym, że, jak sama nazwa 
wskazuje, chcemy zatrzymać czas, 
działać przeciwstarzeniowo. Popra-
wiać niedoskonałości, ale przede 
wszystkim zapobiegać starzeniu się. 
By osiągnąć jak najlepsze efekty nie-
zbędne jest dobre poznanie anatomii 
twarzy. Do pacjentów podchodzimy 
już z punku widzenia medycznego. 
To gwarantuje bezpieczeństwo pa-
cjenta i jakość wykonywanych usług. 

Zajmuję się medycyną estetyczną od 
dziesięciu lat i dostrzegam, jak duży 
jest postęp w tej dziedzinie. Staram 
się uczestniczyć w tych najbardziej 
prestiżowych i najważniejszych kon-
ferencjach na świecie i zauważam, 
że coraz więcej wykładów dotyczy 
medycyny, budowy twarzy. Ponadto 
coraz więcej firm farmaceutycznych 
wręcz się prześciga w tym, czyj pre-
parat będzie najbezpieczniejszy. To 
ma pozytywne przełożenie na bez-
pieczeństwo pacjentów i efekty jakie 
możemy osiągnąć. 

– Można zauważyć, że pewne 
zabiegi są bardziej popularne od 
innych? Albo dostrzegalny jest pe-
wien rodzaj sezonowości?

– Podobnie jak w innych dziedzi-
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nach życia, tak i w przypadku medy-
cyny estetycznej można zauważyć, że 
w danym momencie coś jest bardziej 
popularne. W tej chwili wszyscy pró-
bują odpowiedzieć na pytanie dlacze-
go się starzejemy. Kiedyś uznawano, 
że nie służy nam grawitacja. Przez 
lata rósł mit, że starzeje się tylko 
skóra i tak naprawdę to jej powin-
niśmy poświęcić najwięcej uwagi. 
Zweryfikowano tę teorię i okazało 
się, że w rzeczywistości starzeje się 
także kościec. W efekcie dziś coraz 
większą uwagę przykłada się do dol-
nej części twarzy. Firmy produkujące 
preparaty dla medycyny estetycznej 
ogłosiły kampanię pod nazwą lower 
face, czyli odbudowa dolnej części 
twarzy, bo ona się również starzeje 
i potrafi zdradzić nasz wiek. To jest 
obecnie największy trend jeśli chodzi 
o medycynę estetyczną.

– Pacjenci sugerują się tym, co 
robią ze swoimi twarzami celebry-
ci? Przychodzą ze zdjęciem i mó-
wią – tak właśnie chciałabym wy-
glądać.

– Owszem. W zeszłym roku, bądź 
dwa lata temu, panowała moda na 
trójkątny kształt twarzy. Aktualnie 
bardzo modne są usta – tak zwa-
ne russian lips. Zdarza się tak, że 
pacjentka oczekuje takiego efektu, 
chociaż ze względu na jej anatomię 
nie jest możliwe uzyskanie go. Le-
karka, która zaczęła proponować tę 
metodę pochodzi z części Rosji po-
łożonej nieopodal Azji. Tamtejsze 
mieszkanki mają taką anatomię ust. 
My, niestety, nie zawsze, przez co 
nie w każdym przypadku taki efekt 
jest osiągalny. Niezwykle modne jest 
wyciąganie powiek za pomocą nici, 
przez co tworzy się efekt kociego 
spojrzenia. Ja jednak cały czas pod-
kreślam, że nie wszystko każdemu 
odpowiada. Oczywiście priorytetem 
jest spełnienie oczekiwań pacjenta, 
ale równie ważne jest to, by efekt był 
dopasowany i dostosowany do budo-
wy twarzy. Istotą jest to, by pacjent 

wyglądał ładnie i naturalnie. Indywi-
dualna współpraca między lekarzem 
a pacjentem jest niezbędna w przy-
padku medycyny estetycznej. Tylko 
dzięki temu jesteśmy w stanie zapo-
biec rozczarowaniu, które może się 
pojawić w momencie, gdy efekty nie 
będą takie, jak oczekiwania pacjenta.

– Jeśli szukamy gabinetu medy-
cyny estetycznej, to na co należy 
zwrócić uwagę?

– Trzeba zwrócić uwagę na to czy 
w gabinecie przyjmuje lekarz. Tyl-
ko lekarz ma prawo przeprowadzić 
iniekcje i podać preparat. Biorąc 
pod uwagę fakt, że lekarze uczą się 
przez wiele lat anatomii twarzy jest 
to bezpieczniejsze. Należy pamiętać, 
że jeśli preparat zostanie podany 
w sposób nieumiejętny, to nie tyl-
ko może sprawić, że zostanie 
ślad, ale także może wywo-
łać martwicę, a ta jest bardzo 
trudna w leczeniu. Z mojej 
perspektywy ważne jest też 
to, na jakich produktach pra-
cuje dany lekarz. Wiadomo, 
że firm farmaceutycznych 
jest bardzo dużo. Te fir-
my, jak już wspominałam, 
prześcigają się w zdoby-

waniu klientów. Ja mam kilka swoich 
ulubionych firm, które mogą się po-
chwalić certyfikatem medycznym i są 
bezpieczne. Dla mnie priorytetem 
jest właśnie bezpieczeństwo pacjen-
ta. Jestem także dermatologiem, więc 
mam świadomość tego, jakie mogą 
być konsekwencje pewnych działań. 
Bo trzeba pamiętać o tym, że nasze 
ciało może odrzucić dany preparat 
i potraktować go po prostu jako tkan-
kę obcą. Wówczas wokół pojawia się 
zaczerwienienie, tworzy się stan za-
palny i może się to zakończyć nawet 
interwencją chirurgiczną. Ostatnią 
rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę 
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jest pewien rodzaj dystansu – lekarz 
także musi wiedzieć, w którym mo-
mencie powinien powiedzieć stop. 
To ważne, aby umieć pracować z pa-
cjentem i potrafić mu pewne rzeczy 
wytłumaczyć, czasem odwieść go od 
czegoś. Dla mnie największą gratyfi-
kacją jest to, gdy słyszę od pacjenta 
„pani doktor, nikt się nie zoriento-
wał, że mam coś zrobione, a wszy-
scy mnie pytają czemu wyglądam tak 
dobrze, i pytają czy się zakochałam”.

– Kiedy warto zacząć korzystać 
z medycyny estetycznej?

– Nasza skóra zaczyna się starzeć 
od 24. roku życia. Oczywiście odby-
wa się to w mniejszym lub większym 
stopniu, w zależności między innymi 
od posiadanych genów. Kremy, któ-
rych używamy, działają tak naprawdę 
tylko na jej wierzchnią warstwę, nie 
przechodzą przez warstwę rogową 
naskórka. Bardzo podobne składy my 
jesteśmy w stanie podać śródskórnie. 
Odżywiamy skórę – w rozmowach 
z pacjentami porównuję to do pod-
lewania kwiatów. To z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości.

– Co jest podstawą w przypadku 
pielęgnacji skóry?

– Po pierwsze to dobry preparat 
myjący skórę, który musi ją oczy-
ścić z trudów dnia codziennego. 
Po drugie – odpowiedni krem. 
Najważniejszy jest jego skład. 
Warto trzymać się znanych 
marek i preparatów aptecz-
nych. One zawsze są przeba-
dane pod kątem danej skóry. 
W okresie dużego nasłonecz-
nienia naprawdę warto pamiętać 
o odpowiednich filtrach. Po pierwsze 
ze względu na takie schorzenia, jak 
czerniak, po drugie udowodniono, że 
słońce powoduje szybsze starzenie 
się komórek, wywołuje stan zapal-
ny w komórkach skóry. Włoszki 
czy Hiszpanki chcą mieć ko-
lor skóry zbliżony do na-
szego. Po latach przeko-
nały się bowiem, jakie 

konsekwencje ma długie eksponowa-
nie się na słońce. Naprawdę nie war-
to dla dwóch tygodni opalenizny się 
starzeć. Jeżeli pół świata chce wyglą-
dać tak jak my, to cieszmy się z tego, 
że mamy taką skórę i po prostu się 
chrońmy. Helena Rubinstein zawsze 
powtarzała, że największym wrogiem 
kobiety jest słońce i tego powinniśmy 
się trzymać. Aktualnie można też 
przygotować skórę na słońce. Jeżeli 
ktoś wybiera się do kraju, gdzie na-
słonecznienie jest większe, to może 
przed wyjazdem skórę nawilżyć, by 
przygotować ją na wyzwanie.

– Jest coraz więcej mężczyzn 
w gabinetach medyny estetycznej?

– Zdecydowanie tak. Panowie też 
chcą w dzisiejszych czasach wy-
glądać młodo i dobrze. Można im 
na przykład podać preparat, dzięki 
któremu będą mieli bardziej męski 
wyraz twarzy. Coraz częściej też 
panowie przychodzą przed różny-
mi wyjazdami, by zadbać o skórę 
i ją nawilżyć, bo są świadomi tego, 
że zmieni się klimat czy nie będą 
w stanie zapewnić sobie takiej ilości 
snu niż zazwyczaj. Ja bardzo lubię 
pracować z panami, dlatego że oni 
są niezwykle systematyczni. Jeżeli 

przychodzą w jakimś celu, to wszyst-
ko realizują krok po kroku – od po-
czątku do końca. To jest bardzo fajne 
i pozwala uzyskać świetne efekty.

– Lato powoli się kończy. Za 
chwilę jesień – jakie zabiegu w tym 
okresie warto przeprowadzić?

– Na pewno w okresie jesiennym 
priorytetem powinno być zbadanie 
swojej skóry po kontakcie ze słoń-
cem. Należy sprawdzić wszelkie 
przebarwienia i znamiona. Warto też 
pamiętać o nawilżeniu skóry, co sta-
nowi regenerację po jej kontakcie ze 
słońcem. To też dobry okres na wy-
konanie zabiegów laserowych czy 
użycie wszelkiego rodzaju kwasów. 
A cała reszta – to już czysta inwencja 
pacjenta i lekarza.

– Dziękuję za rozmowę.

EstiClinic Bytom
+48 784 680 284

biuro@esticlinic.pl
ul. Żeromskiego 22/2, 42-902 Bytom

Czynne:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 11:00 - 19:00
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fowymi w odległości od 30 do 65 
minut. 

Sand Valley Golf Club 50 minut 
samochodem

Sierra Golf Resort 65 minut sa-
mochodem

Postołowo Golf Club 37 minut 
samochodem

Tokary Golf Klub 33 minuty sa-
mochodem

Lokalizacja to jeden z atutów, 
ale nie jedyny powód, dla którego 
warto wybrać właśnie to miejsce 
na udany wypoczynek z kijem 
golfowym w dłoni. Obiekt zadbał 
o każdy szczegół, tak, by gol-
fiści mogli spełniać się na polu 
golfowym i nie zaprzątać sobie 
głowy innymi sprawami. Prywat-
na przechowalnia sprzętu golfo-
wego, usługa czyszczenia kijów 
golfowych, możliwość wynajęcia 
prywatnego kierowcy, który za-
wiezie i odbierze po rundzie golfa 
– to wszystko czeka na golfistów 
w Fama Residence Old Town 
Gdańsk.

Na popołudniowe zakupy pole-
camy gdańską galerię handlową, 
która mieści się pięć minut drogi 
pieszo od Fama Residence Old 
Town Gdańsk. To tu żony spę-
dzić mogą czas wolny, podczas 
gdy mężowe rozgrywają mecz na 
polu golfowym. Nieopodal mieści 
się również centrum SPA z bogatą 

ofertą zabiegów relaksacyjnych, es-
tetycznych i pielęgnacyjnych. 

Fama Residence Old Town Gdańsk 
to nie tylko doskonała lokalizacja, to 
nowoczesność i dbałość o każdy de-
tal. Przestronny, jasny hol, fototapety 
z najpiękniejszymi miejscami Gdań-
ska, wygodna kanapa i aromatyczna 
kawa – to wszystko czeka na gości 
zaraz po przekroczeniu progu. Wnę-
trze zaaranżowano nowocześnie, kró-
lują jasne barwy, panuje ład i spój-
ność koncepcji. Widać, że twórcom 
zależało, by goście czuli się w tych 
wnętrzach dobrze. Zadbano o każdy 
szczegół. I właśnie dzięki takiemu 
postrzeganiu przestrzeni udało się 
stworzyć miejsce niezwykłe, pełne 
uroku, ale także intymności tworząc 
prawdziwie spokojny azyl w otocze-
niu wszechobecnego pędu Gdańska. 

Fama Residence Old Town oferu-
je pokoje jednoosobowe lub pokoje 
przygotowane z myślą o parach czy 
rodzinnym wypoczynku. W ofercie 
jest również apartament. Pokoje urze-
kają elegancją. Każdy z nich wypo-
sażony jest w klimatyzację, wysokiej 
jakości telewizję z Netflixem oraz 
bezpłatnym dostępem do Internetu. 
Szerokie, wygodne łóżka doskonale 
komponują się z bielą i miękkością 
pościeli. Wnętrze dopełnia miejsce 
do pracy, stolik kawowy i przede 
wszystkich zapierający dech w pier-
siach widok na gdańską starówkę.

SILESIA BUSINESS & LIFE

FAMA RESIDENCE

Golf to sport z kilkusetletnią tradycją. Ta luksusowa dyscyplina sportowa z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Grają seniorzy, rodziny z dziećmi. Golf wy-
maga skupienia i precyzji, odwdzięcza się dając satysfakcję i wypoczynek. Ale jak pogodzić 
zamiłowanie do golfa z urlopem w mieście? Nic prostszego – należy wybrać Gdańsk.

Gdańsk odwiedza rocznie ponad 
trzy miliony Polaków. Niektórzy 
zastanawiają się, jak wypocząć 
w mieście, które nigdy nie zasypia. 
Nic prostszego – należy wybrać 
dogodne miejsce spośród wielu 
oferowanych w mieście, takie, któ-
re spełni oczekiwania najbardziej 
wymagających golfistów. 

Fama Residence Old Town to 
miejsce, gdzie tętniące życiem mia-
sto łączy się z komfortem nowo-
czesnych rozwiązań. To wyjątko-
we miejsce znajduje się w samym 
centrum gdańskiej starówki. Odno-
wiona kamienica skrywa w swoim 
wnętrzu nowoczesne przestrzenie, 
które zapewniają gościom niesamo-
wity wypoczynek. 

Od ponad roku przy ulicy Dłu-
giej, tuż przy Złotej Bramie, mie-
ści się rezydencja złożona z czte-
rech kamienic. Remont elewacji 
zakończono w maju bieżącego 
roku i obecnie miejsce to zachwy-
ca turystów spacerujących gdańską 
starówką. Nie sposób przejść obo-
jętnie obok tych wielobarwnych 
dekoracji na fasadzie budynku. 
Wszystko to z zachowaniem tra-
dycji. 

Ogromnym atutem dla osób 
grających w golfa będzie lokali-
zacja Fama Residence Old Town 
Gdańsk, bowiem obiekt położony 
jest między czterema polami gol-
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Pokoje z widokiem na gdańską 
starówkę cieszą się dużym zainte-
resowaniem. Pozwalają na spędze-
nie wieczoru z ulubioną książką 
czy filiżanką kawy w dłoni rozko-
szując się jednocześnie widokiem 

na tętniącą życiem starówkę. To 
idealne zwieńczenie dnia spędzo-
nego na polu golfowym. 

Standardowo w cenie noclegu 
uwzględnione jest śniadanie, ale 
w ofercie są również pobyty z dwo-
ma posiłkami. Posiłki serwowane 
są w restauracji Kozlovna słynącej 
z dań kuchni polskiej i czeskiej. 
To tu goście zasmakować mogą 
w prawdziwie czeskim piwie Ko-
zel. Dla gości Fama Residence Old 
Town przewidziano osobne wejście 
do restauracji – bezpośrednio z lob-
by. 

Wypoczynek w centrum mia-
sta ma wiele atutów, m.in. to, że 
wszędzie jest blisko. Złota Brama, 
fontanna Neptuna, Żuraw gdański, 
bazylika Mariacka – to wszystko 
w obrębie kilku kroków od Fama 
Residence Old Town Gdańsk. 

Wieczorową porą nie braku-
je atrakcji – gościom polecamy 
w szczególności Café Pub Bruder-
schaft, gdzie cyklicznie odbywa-
ją się koncerty muzyki na żywo. 
To miejsce ma jazzową duszę. 
Café Pub Bruderschaft połączony 
jest z Fama Residence Old Town 
Gdańsk bezpośrednim przejściem. 

W Fama Residence Old Town 
Gdańsk wszystko jest przemy-
ślane, odpowiednio zaplanowane 
– zupełnie jak w golfie, gdzie pre-
cyzja i skupienie prowadzą na sam 
szczyt. 
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Marek Sowa, wieloletni prezes UPC, były prezes Agory i Axel Springer Polska, spędził ostatnie 
lata, kursując pomiędzy Polską i USA. Zajmuje się głównie inwestowaniem w spółki technolo-
giczne. Jednak jego wielką pasją od lat jest golf, w którego gra na polach golfowych rozsianych 
po całym świecie.

Marek SOWA 

– Skąd pomysł na założenie Golf 
Channel Polska – kanału telewizyjnego 
o dyscyplinie, która nie należy do najpo-
pularniejszych w Polsce? 

– Golf jest wyjątkową dyscypliną spor-
tu, odwdzięczającą się na wielu poziomach 
za czas i energię włożone w grę. Daje 
ogromny zastrzyk endorfin, jest świetnym 
sposobem na aktywne spędzanie czasu 
w pięknych okolicznościach przyrody. 
Dodatkowo, w golfa można zacząć grać 
niezależnie od wieku, a dzięki systemowi 
handicapowemu – nowicjusze mogą rywa-
lizować ze znacznie bardziej zaawansowa-
nymi zawodnikami. Golf jest pozytywnie 
uzależniający – bardzo łatwo złapać bakcy-
la i stać się pasjonatem. Golf nie jest jesz-
cze w Polsce sportem masowym, ale liczba 
osób grających i zainteresowanych rośnie 
bardzo szybko, a golfowym entuzjazmem 
można by obdzielić kilka popularniejszych 
dyscyplin. 

– W jaki sposób zatem Golf Channel 
Polska ma zmieniać obecny stan rzeczy 
i popularyzować golf?

– Nie ograniczamy się do popularyzacji 
golfa – staramy się działać szerzej, czyli 
zwiększać świadomość zalet zdrowego try-
bu życia i aktywności fizycznej. Owszem, 
w trakcie transmisji turniejów PGA TOUR 
– najbardziej prestiżowego cyklu turniejów 
świata – najlepsi zawodnicy zachwycają 
swoimi uderzeniami, momentami dokonu-
ją rzeczy wręcz niemożliwych. Możliwość 
podziwiania wirtuozerii mistrzów sportu na 
ekranie telewizora z pewnością może być 
pierwszym bodźcem, dzięki któremu nowy 
adept golfa uda się w weekend na driving 
range i wybije swój pierwszy koszyk piłek 
golfowych. Jednak golf to nie tylko sport, 
ale przede wszystkim szeroko rozumiany 
styl życia. Telewizja umożliwia pokazanie 
go w całej okazałości – od najlepszych za-

grań zawodowców po piękne krajobrazy, 
bliskość natury, jakość czasu spędzanego 
z rodziną i przyjaciółmi oraz pozytywne 
emocje o natężeniu często zaskakującym 
dla laików. 

– Jak Golf Channel Polska chce ten 
„golfowy” styl życia pokazać?

– Przede wszystkim różnorodnością 
programów. Oprócz transmisji z najbar-
dziej prestiżowych serii sportowych: PGA 
TOUR, a od tego roku również European 
Tour, ramówka Golf Channel Polska za-
wiera szereg programów celebrujących 
golfowy styl życia: pasmo edukacyjne, 
w którym najlepsi trenerzy i zawodnicy 
dzielą się poradami na temat gry; progra-
my rozrywkowe, jak reality show Big Bre-
ak, nominowany do nagrody Emmy talk 
show Feherty, czy Haney Project – golf 
z gwiazdami, w którym były trener Tige-
ra Woodsa uczy tej dyscypliny wybitne 
postacie innych dziedzin sportu i kultu-
ry: Michaela Phelpsa, Charlesa Barkleya 
czy Adama Levine’a. Zapierające dech 
w piersiach widoki z najpiękniejszych 
miejsc świata przedstawiają programy 
podróżnicze: Golfowa objazdówka i Gol-
fowe podróże. Nadajemy również relacje 
z wybranych turniejów golfowych w Pol-
sce. Staramy się, by każdy – zarówno pa-
sjonaci, jak i osoby nie grające w golfa – 
znalazł coś dla siebie.

– Czy tę misję udaje się realizować?
– Jestem przekonany, że tak – świadczy 

o tym rosnące zainteresowanie widzów 
i współpraca z największymi operatorami 
telewizji w Polsce. Jesteśmy już obecni 
w ofercie Cyfrowego Polsatu, Platformy 
CANAL+, Vectry, UPC Polska, Netii, 
a także na internetowej platformie Ipla. 
Jesteśmy niezależnym nadawcą telewi-
zyjnym, a więc z jednej strony może-
my korzystać przy tworzeniu ramówki 
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z zasobów naszych głównych partnerów: 
NBCUniversal i PGA TOUR/Discovery 
Golf, a z drugiej strony możemy elastycz-
nie reagować na opinie naszych widzów 
i wybierać te pozycje, które będą najbar-
dziej atrakcyjne zarówno dla naszych sta-
łych, jak i dla zupełnie nowych widzów. 
To pomaga realizować nasz cel populary-
zacji golfa i zdrowego trybu życia w Pol-
sce.

– Czy łatwo przebić się do świado-
mości polskich odbiorców z niszowym 
kanałem telewizyjnym?

– To jest duże wyzwanie, ale zdawa-
liśmy sobie z tego sprawę jeszcze przed 
uruchomieniem kanału. Trzeba włożyć 
wiele czasu, pracy, cierpliwości i oczy-
wiście środków finansowych w projekt, 
który z założenia jest skierowany do 
nowej grupy odbiorców. Krok po kroku 
docieramy do świadomości zarówno wi-
dzów, jak i operatorów, reklamodawców 
i sponsorów. Nadal jest bardzo dużo pra-
cy do zrobienia, ale nie ulega wątpliwo-
ści, że narastająca „moda na golfa” i wy-
raźnie większa liczba osób na obiektach 
golfowych to w dużej mierze zasługa 
Golf Channel Polska. Dzięki nam PGA 
TOUR jest dostępny w każdy weekend 
i polscy widzowie mogą podziwiać co 
tydzień tych największych mistrzów po-
kroju Tigera Woodsa i Rory’ego McIl-
roya. Bardzo istotny jest również fakt, że 
Polacy mają już komu kibicować w naj-
większych europejskich turniejach: grają 
w nich Adrian Meronk i Mateusz Gradec-
ki. Pomagają też organizowane przez nas 
eventy, jak np. Mistrzostwa Polski Long 
Drive na Torze Służewiec w Warszawie. 
To jest długoterminowy projekt – wierzę 
w nasze działania i jestem przekonany, że 
golf i zdrowy tryb życia staną się stałym 
elementem polskiej rzeczywistości, po-
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dobnie jak w najbardziej rozwiniętych 
krajach świata. 

– Skąd u Pana wzięła się pasja do gol-
fa? Kiedy zaczął Pan grać?

– Od wielu lat dzielę czas między Pol-
skę i Kalifornię, tam też po raz pierwszy 
pojawiłem się na polu golfowym podczas 
podyplomowego programu na Uniwer-
sytecie Stanforda (na którym studiowali 
i grali m.in. Tiger Woods i Michelle Wie). 
Uniwersytet posiada własne, piękne pole 
golfowe, okazało się też, że część moich 
kolegów w każdy weekend eksploruje 
okoliczne pola golfowe (m.in. legendar-
ny Pebble Beach). Najpierw dołączyłem 
do nich jako obserwator, ale niemal na-
tychmiast stwierdziłem, że golf to jest coś 
dla mnie. Przestrzeń, kontakt z naturą, 
nieskończona ilość możliwych sytuacji 
w trakcie jednej rundy, pozorna prostota, 
a zarazem niewiarygodna złożoność tej 
gry, sposób w jaki najlepsze pola golfo-
we harmonizują z otoczeniem, niezależnie 
od tego czy są położone nad oceanem, na 
pustyni, w górach czy na mazowieckiej 
równinie… Miałem również przyjemność 
pracować przez lata w firmie (Liberty Glo-
bal, właściciel m.in. UPC Polska), w któ-
rej golf był niemal częścią kultury organi-
zacyjnej i elementem integrującym zespół 
zarządzający. W golfa zacząłem grać sto-
sunkowo późno, ale szybko stał się ważną 
częścią mojego życia. 

– Jak Golf Channel Polska poradził 
sobie w czasie pandemii, gdy praktycz-
nie cały sport wyczynowy na świecie zo-
stał „zamrożony”?

– Wykorzystaliśmy nasze obszerne ar-
chiwum i pokazywaliśmy m.in. najciekaw-
sze, najbardziej pamiętne rundy finałowe 
z trzech ostatnich sezonów PGA TOUR. 
Polscy kibice mieli co oglądać: m.in. wiel-
ki powrót Tigera Woodsa i jego triumf 
w TOUR Championship, rywalizację 
Dustina Johnsona z Jordanem Spieth’em 
podczas FedExCup Playoffs 2017 czy 
„narodziny” nowych gwiazd: Brysona De-
Chambeau, Jona Rahma, Xandera Schauf-
fele i Brooksa Koepki. Pomimo trudnego 
czasu i przerwy w transmisjach mieliśmy 
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w ramówce również atrakcyjne nowości, 
a widzowie Golf Channel Polska bardzo 
pozytywnie odebrali możliwość ponowne-
go przeżycia najlepszych turniejów i za-
grań ostatnich lat. Pozyskaliśmy również 
nowych widzów. 

– Jak wygląda aktualna sytuacja 
w golfie – czy ruszyły turnieje towarzy-
skie i zawodowe?

– Tak, zachowując oczywiście zdrowy 
rozsądek i obostrzenia, można już grać 
w golfa na polskich polach. PGA TOUR 
wznowił rozgrywki w czerwcu, póki co 
bez udziału publiczności i z obowiązkiem 
zachowania dystansu społecznego i ogra-
niczeń w kontaktach. European Tour po-
wrócił w lipcu. Widzowie Golf Channel 
Polska mają więc ponownie możliwość 
przeżywania cotygodniowych emocji 

związanych z kibicowaniem i śledzeniem 
światowych turniejów. Na chwilę obecną 
nie widać chęci powrotu do zawiesze-
nia turniejów w Stanach i Europie, cho-
ciaż Ryder Cup 2020 został przesunięty 
na przyszły rok. Zdarzają się pojedyncze 
przypadki zarażenia koronawirusem wśród 
zawodników i caddych, ale osoby te są 
izolowane, a rozgrywki kontynuowane. 
Niektórzy, jak np. gwiazda z Australii – 
Jason Day – sami prosili o możliwość gry 
indywidualnej, w oczekiwaniu na wyniki 
badań. 

– Jaką przyszłość widzi Pan przed 
Golf Channel Polska?

– Liczę, że popularność golfa w Polsce 
będzie szybko rosła i że przyczynią się do 
tego nasi najlepsi zawodnicy, wchodzący 
właśnie na wielkie golfowe areny: Ad-

rian Meronk i Mateusz Gradecki. Mam 
nadzieję, że coraz więcej osób poczuje 
magię, jaką niesie ze sobą ta dyscyplina. 
Jej popularność na świecie nie jest dzie-
łem przypadku – to wspaniała aktywność, 
a zarazem emocjonujący sport do oglą-
dania w telewizji. Nie bez powodu jest 
jedną z najpopularniejszych dyscyplin 
na świecie również u naszych sąsiadów: 
Szwedów, Niemców czy Czechów. Od-
nośnie samego kanału – planujemy dalszy 
rozwój. Jesteśmy już dostępni u wszyst-
kich największych operatorów w Polsce, 
ale nadal chcemy poszerzać bazę widzów, 
mamy też nowe pomysły programowe.

– Czy w planach macie również roz-
szerzenie działalności poza telewizję?

– Nasza działalność już w tej chwili jest 
o wiele szersza niż widać to na ekranach 

40 SILESIA BUSINESS & LIFE
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telewizyjnych. Jesteśmy bardzo aktywni 
w mediach społecznościowych, razem 
z partnerami organizujemy również eventy 
promujące golfa, chociażby kolejne stre-
fy kibica, wieczory biznesowe czy udane 
Mistrzostwa Polski Long Drive na Torze 
Służewiec. Wielokrotnie spotykamy się 
podczas tych wydarzeń z opiniami osób, 
które wcześniej nie miały żadnego kon-
taktu z golfem, ale dzięki Golf Channel 
Polska planują czym prędzej zapisać się 
na kurs na Zieloną Kartę (czyli „golfowe 
prawo jazdy”) i poświęcić więcej czasu na 
tę dyscyplinę sportu. Tak jak wspomnia-
łem – golf wywołuje ogromne, pozytywne 
emocje i często przeradza się w wielolet-
nią pasję.

– Popularność dyscyplin sportowych 
w Polsce często uzależniona jest od suk-

cesów naszych reprezentantów. Jakie są 
na to szanse w golfie?

– Znaczenie polskiego golfa na arenie 
międzynarodowej rośnie. Trwa histo-
ryczny dla nas sezon. W European Tour 
– najlepszej europejskiej lidze golfowej 
gra reprezentant Polski – Adrian Meronk. 
Adrian, który stale podnosi swoje umie-
jętności, w tym sezonie bez kompleksów 
wkroczył do światowej czołówki i jestem 
przekonany, że da wszystkim kibicom 
golfa w Polsce dużo radości i satysfakcji. 
Myślę, że ma realną szansę stać się jed-
nym z najlepszych zawodników w Europie 
i na świecie. Dołączyć do niego zamierza 
nasz drugi zawodowiec – Mateusz Gra-
decki. Patrząc na jego potencjał i rozwój 
w ostatnich latach również należy być 
optymistą w kwestii jego dalszej kariery. 

Kto wie, być może wkrótce zobaczymy 
dwóch i więcej Polaków w wielkich świa-
towych turniejach. Wiążemy ogromne 
nadzieje z kolejnym pokoleniem młodych 
golfistów – utalentowaną młodzieżą, któ-
rej duża część studiuje w Stanach Zjedno-
czonych i uczestniczy już w prestiżowych 
zawodach NCAA: Maria Żrodowska, Do-
rota Zalewska, Julia Korus, Zofia Wójcik, 
Michał Bargenda, Alejandro Pedryc, Kuba 
Dymecki, Kuba Urbański. W Kanadzie gra 
i studiuje Andrzej Wierzba. To m.in. dzięki 
tej grupie młodych, utalentowanych gra-
czy przyszłość golfa w Polsce widzimy 
w optymistycznych barwach.
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Start Golf Channel Polska to 
nowy rozdział w obszarze rekla-
my i sponsoringu sportowego oraz 
możliwość poszerzenia dotychcza-
sowych działań marek wspierają-
cych polskiego golfa. Przewagą 
stacji tematycznej są widzowie o 
konkretnym profilu społecznym 
i zawodowym. Jej odbiorcy są 
niezwykle atrakcyjną grupą do-
celową dla operatorów płatnej 
telewizji oraz brandów premium 
i luksusowych. 

Golf Channel Polska jest synoni-
mem wysokiej jakości, rozbudza 
ciekawość i aspiracje, doskonale 
wpisuje się w fascynację zdrowym 

trybem życia u stale rosnącej 
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liczby Polaków. Dociera do du-
żej grupy menadżerów wyższego 
szczebla i właścicieli firm – z pew-
nością są to osoby, o uwagę któ-
rych zabiega wiele prestiżowych 
marek, a precyzyjny dostęp do 
tego typu odbiorcy jest w Polsce, 
i ogólnie w mediach, dość ograni-
czony. Golf Channel Polska, jako 
stacja sportowa, przekłada emocje 
związane z rywalizacją na działania 
marketingowe, które proponuje 
swoim klientom. Dlatego oprócz 
pakietów typu Sponsor pozycji pro-
gramowej organizuje wydarzenia 
z udziałem golfistów. Flagowym 
eventem stacji jest Strefa Kibica 
Golf Channel Polska, który został 
zrealizowany z takimi brandami, 
jak Porsche Inter Auto Polska, British 
Motor Club czy Volvo Car Warsza-
wa, a w planach są kolejne realiza-
cje, m.in. z branżą deweloperską, 
technologiczną i consultingową. 

Zaproszeni przez stację goście 

spotykają się w lokalizacji klien-
ta (salon samochodowy, hotel, 
showroom), aby wspólnie oglądać 
transmisję turnieju i kibicować naj-
większym światowym gwiazdom 
golfa. Wyjątkowy wieczór przepeł-
niony sportowymi emocjami jest 
doskonałą okazją do networkingu 
i stwarza potencjał do nawiązania 
nowych kontaktów i pozyskania 
klientów (zarówno w obszarze B2B, 
jak i B2C). 

Organizacja eventu to również 
współpraca w ramach pakietu 
Sponsor transmisji. Dzięki licznym 
dodatkowym świadczeniom w te-
lewizji (np. emisja boardów sponso-
ringowych, wizyta przedstawiciela 
sponsora w studiu komentatorskim), 
kanałach social media i stronie in-
ternetowej golfchannel.pl marka 
klienta jest obecna przez blisko 21 
dni w całym systemie komunika-
cyjnym Golf Channel Polska. Te 
działania zapewniają zarówno tzw. 

experience, jak również 
kreowanie wizerunku w 
połączeniu ze sportem, w 
którym tak ważne są etykieta, 
szacunek i dyscyplina. Taki ro-
dzaj eventu jest również ciekawą 
formą uhonorowania dotychczaso-
wej współpracy z kontrahentami, 
a także oryginalną propozycją dla 
działów HR i Employer Brandingu.
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Kalinowe Pola – eliminacje
W dniach 6 i 7 czerwca został po raz pierwszy rozegrany turniej 

eliminacyjny Silesia Business & Life Golf Cup 2020, na polu golfo-
wym Kalinowe Pola Golf Club. 

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA
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Czekaliśmy z niecierpliwością na ten 
turniej, gdyż był to także pierwszy turniej 
cyklu 2020 rozgrywany w Polsce. Zain-
teresowanie turniejem w tej części kraju 
cieszyło się ogromnym uznaniem i golfiści 
dopisali co do ostatniego miejsca. Silesia 
Business & Life Golf Cup przygotowała 
dla uczestników turnieju wspaniałe gift 
bagi, zawierające pamiątkowe koszul-
ki golfowe Abacus oraz piłki golfowe. 
Po pierwszej rundzie na golfistów czekał 
lunch, degustacje win od Wine Center oraz 
whisky bar Chivas XV. Wieczór upływał 
przy cudownej muzyce od DJ Bass, która 
porywała do tańca nie jedną osobę. Naj-
wspanialsze w tym wszystkim było to, 
że uczestnicy naszego turnieju pomimo 
kilku godzin gry mieli w sobie nadal dużo 
energii i chęci do zabawy aż do późnych 
godzin nocnych. Drugi dzień turniejowy 
również przyniósł wiele radości wszystkim 
graczom, a przede wszystkim zwycięzcom. 
Uczestnicy turnieju mogli przez dwa dni 
bez ograniczeń konsumować napoje od 
Coca Cola, 4Move, Lech Free. Organiza-
tor turnieju we współpracy z Partnerami 
przygotował dla golfistów wiele wspania-
łych konkursów, w których wygrać można 
było tygodniowy golfowy wyjazd do Tur-
cji i wiele cennych nagród rzeczowych. 
Zmagania turniejowe zostały zwieńczone 

sukcesem dla kilkunastu osób. Nagrodami 
były wspaniałe puchary, torby golfowe 
Srixon, podróżne torby golfowe Srixon, 
piłki XXIO, piłki Srixon. Nagrodzone 
zostały także miejsca IV i V nagrodami 
rzeczowymi. Golfiści z czołówki z każdej 
kategorii otrzymali także możliwość gry 
w turnieju finałowym Silesia Business & 
Life Golf Cup 2020.

Wyniki Turnieju:
Stroke Play Brutto

1. Sęk Ireneusz
2. Ramos Grzegorz
3. Mroziński Artur

Stableford Netto 0,1-18,0
1. Iwan Tomasz
2. Lorens-Kozakiewicz Agnieszka
3. Horodyski Remigiusz

Stableford Netto 18,1-36,0
1. Jędrusiński Piotr
2. Kąkol Karol
3. Wróbel Marek

Najlepsza Kobieta
Kolasińska Erwina
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Toya Golf & CC Wrocław – eliminacje
W dniu 27 czerwca 2020 r. został rozegrany po raz pierwszy turniej eliminacyjny Silesia Busi-

ness & Life Golf Cup 2020, na polu golfowym Toya Golf & Country Club, w którym to zwycięz-
cy poszczególnych kategorii otrzymali możliwość zagrania w Wielkim Finale Silesia Business & 
Life Golf Cup 2020.

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA
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Była to już druga krajowa eliminacja, któ-
ra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczestników. Pole Toya Golf & Country 
Club jest położone tylko kilka kilometrów na 
północ od centrum Wrocławia. Pole to powsta-
ło na terenie byłego poligonu wojskowego, 
czego ślady są miejscami wyraźnie widoczne 
i nadają dołkom niespotykany charakter. Deli-
katne wzniesienia i liczne stawy, które wydają 
się naturalne, powstały na obszarze, który był 
pierwotnie niemal zupełnie płaski. Projektant, 
Anglik Jeremy Pern, nadał otwartym częściom 
pola styl links, a tym biegnącym wzdłuż lasu 
i między malowniczymi jeziorami styl parkowy. 
Nieliczne, nietknięte podczas budowy miejsca 
sprawiają, że pole wygląda niezwykle dojrzale. 
Pole to przyciąga wielu graczy, a organizacja 
turnieju w tym miejscu sprawiła, że do Toya 
Golf & Country Club przybyło wielu zawodni-
ków z całego kraju. Golfiści na wstępie, jeszcze 
przed rozpoczęciem rozgrywek, otrzymali od 
organizatora gift bag zawierający pamiątkowe 
produkty marki Srixon, a później każdy o okre-
ślonym czasie udał się na swoje miejsce starto-
we. Pogoda w tym dniu dopisała wyjątkowo, 
niebo nieskazitelnie błękitne urokiem swym 
zachwycało, a słońce promieniami wszystkich 
grzało. Tak istnie wakacyjna pogoda sprzyjała, 
aby nawadniać organizmy, dlatego też uczestni-
cy mogli bez limitu korzystać z napojów marki 
Cocoa Cola, 4 Move czy Lech Free. Natomiast 

od godzin popołudniowych uczestnicy mogli 
delektować się smakiem wyśmienitych win do 
Wine Center oraz koktajli przygotowywanych 
przez barmanów z whisky bar, a dla konese-
rów whisky był serwowany Chivas XV-letni. 
Gdy wszyscy golfiści zakończyli grę na polu 
golfowym, odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród, podczas której zwycięzcy każdej ka-
tegorii otrzymali niepowtarzalne puchary oraz 
pierwszorzędne nagrody rzeczowe. Zwieńcze-
niem dnia pełnego sukcesów było after party 
w domku klubowym, gdzie w rytmie dobrej 
muzyki uczestnicy bawili się do późnych go-
dzin wieczornych.

Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto

1. Szumański Mariusz        75
2. Szymański Mateusz        77
3. Karbowniczek Robert    78

Stableford Netto 0,1-18,0
1. Kotlarek Sławomir    41
2. Bać Leszek                  39
3. Majewski Ryszard     39

Stableford Netto 18,1-36,0
1. Poradzisz Andrzej     45
3. Bućko Krzysztof        41
3. Kąkol Karol               41

Najlepsza Kobieta
Bill Agata                37
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Golf Kraków Valley - eliminacje
W dniu 11 lipca 2020 r. został rozegrany po raz drugi turniej eliminacyjny Silesia Business & 

Life Golf 2019 na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club.

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA
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Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali możliwość zagrania w turnieju 
finałowym 22 sierpnia w Siemianowicach 
Śląskich na polu golfowym Śląskiego Klu-
bu Golfowego. Dla golfistów biorących 
udział w turnieju eliminacyjnym w ramach 
wpisowego został przygotowany lunch, de-
gustacje win od Wine Center i bar alkoho-
lowy Chivas XV. Przez cały dzień golfiści 
mogli degustować szeroką paletę napojów 
4move, Lech Free, Coca Cola.

Każdy z uczestników turnieju otrzymał 
gift bag zawierający: oficjalne piłki turnie-
jowe Srixon oraz czapki golfowe Srixon.

Turniej ten obfitował także w wiele do-
datkowych konkursów z nagrodami ufun-
dowanymi przez partnerów Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup 2020.

Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto

1. Ernest Młynarski  84
2. Jeff Bayle  88
3. Stanisław Guzik  89

 
Stableford Netto HCP ,01-18,0

1. James Ling  37
2. Andrzej Gacek  37
3. Andrzej Poradzisz  36

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Jacek Kokosza  39
2. Piotr Koch  38
3. Artur Gomuła  36

Najlepsza Kobieta
1. Ewa Kluczewska  35
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Z A P R A S Z A M Y
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

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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Sand Valley Golf Resort – eliminacje
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.

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

Ambiente tej wspaniałej lokalizacji za-
chwyca od pierwszego spojrzenia. Roz-
legły teren ze wspaniałymi domkami do 
wynajęcia, z basenami oraz wyjątkowe 
pole golfowe, uroczy domek klubowy 
i cudowna słoneczna pogoda. Po przyby-
ciu uczestników turnieju, którzy tworzyli 
przesympatyczną atmosferę, niczego już 
nie brakowało. 

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA
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Dla każdego golfisty został przygoto-
wany gift bag z koszulką golfową. Dla 
uczestników turnieju został przygotowa-
ny lunch, degustacje win Gevelli i bar 
alkoholowy Chivas XV. Golfiści mogli 
również degustować szeroką paletę na-
pojów 4move, Coca Cola, Lech Free.

Sand Valley to mistrzowskie pole 
golfowe, które rozciąga się na ponad 
80 hektarach malowniczego polskie-
go krajobrazu. Sklasyfikowane przez 
Golf World w TOP 100 jako jedno 
z najlepszych pól golfowych w Euro-
pie, w latach 2013–2014 stało się do-
mem dla turnieju Lotos Polish Open 
(Pro Golf Tour). Nasz resort to 18-doł-
kowe pole golfowe par 72, 6-dołkowe 
pole akademii par 3, zadaszony driving 
range i duży treningowy obszar putting 
green. Sand Valley to 18 dołków, z któ-
rych każdy ma osobną historię do opo-
wiedzenia.

Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto

1. Mark Tysper
2. Mariusz Czerkawski
3. Adrian Grinonneau

Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Marek Ciecióra
2. Mateusz Witt
3. Erwina Kolasińska

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Artur Gomuła
2. Arkadiusz Marszałkowski
3. Maciej Świat

Najlepsza Kobieta
Marzena Kowalik
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www.fortunate-golf-fashion.com

+49 1773352667

Marlena Lehmann

Kolekcja Classic Bogey

Apple Red Blue

Kolekcja Excellent

TeePar

Kolekcja Kingly 

Pine  Diamond Blue

Dresscode Lady Like
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Kolekcja Classic Bogey

Apple Red Blue

Kolekcja Excellent

TeePar

Kolekcja Kingly 

Pine  Diamond Blue

Dresscode Lady Like
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Sobienie Królewskie – eliminacje
Silesia Business & Life Golf Cup sierpień rozpoczęła turniejem na polu golfowym Sobienie 

Królewskie Golf & Country Club. Pole golfowe Sobienie Królewskie Golf & Country Club to 
wyjątkowy projekt. Dzięki wykorzystaniu podłoża piaskowego zostało stworzone miejsce gwa-
rantujące wspaniałe warunki gry. 

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

Projektanci Ford Golf Design Group, 
pracując nad każdym z elementów pola, 
czerpali inspirację ze znanych pól gol-
fowych z Wysp Brytyjskich. Głównym 
zamysłem projektantów było stworzenie 
iluzji dojrzałego pola już od momentu jego 
otwarcia. Specyficzna roślinność, precyzyj-
nie kreowane roughy i przeszkody wodne 
sprawiają, że zdecydowany i uważny gracz 
zostanie nagrodzony, nieuważny zaś bez-

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA

58 SILESIA BUSINESS & LIFE



59SILESIA BUSINESS & LIFE

Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto

1. Sławomir Kotlarek
2. Robert Rozmus
3. Rhea Wiatr

Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Mariusz Krużyński
2. Artur Czarnecki
3. Sławomir Gajewski

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Jacek Kokosza
2. Artur Gomuła
3. Marek Bujwicki

Najlepsza Kobieta
Beata Strączyńska-Krawczyk

litośnie będzie wpadał w pułapki zasta-
wione przez projektantów. Najważniejsze 
jest jednak to, że pomimo dwudniowych 
rozgrywek sportowych nasi uczestnicy 
czerpali z gry wiele przyjemności.

Golfiści przybywający w dniu turnieju 
zostali przywitani przez organizatorów, 
a każdy z nich otrzymał giftbag zawiera-
jący brandowaną koszulkę marki Abacus. 
Podczas turnieju golfiści mieli aż ośmio-
krotną szansę w konkursie Hole in One, 
gdzie nagrodą był tygodniowy golfowy 
wyjazd do Turcji, ufundowany przez 
Komu Group. Nie zabrakło również kon-
kursów Longest Drive i Nearest to the pin 
z wieloma atrakcyjnymi nagrodami rze-
czowymi. Na zwycięzców turnieju czeka-
ły piękne, okazałe puchary, torby golfowe 
Srixon, piłki golfowe XXIO, jak również 
kwalifikacje do wielkiego finału Silesia 
Business & Life Golf Cup 2020.
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Grupa MARS
ul. Polna 4

05-110 Rajszew
tel/fax:+ 48 22 465 56 62
mobile:+ 48 601324377

www.grupamars.pl
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Siemianowice Śląskie – eliminacje
21 sierpnia był dniem najbardziej wyczekiwanym dla golfistów, którzy jeszcze nie zdobyli 

kwalifikacji do Turnieju Finałowego Silesia Business & Life Golf Cup.

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

W tym dniu odbyła się ostatnia eliminacja. Frekwencja dopisała, 
w turnieju wzięło udział ponad 110 osób, dopisała również pogoda, 
słońce witało każdego promieniami, a radość ze wspólnego spotka-
nia golfistów z całego kraju była ogromna. Był to wspaniały turniej 
pełen dodatkowych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowy-

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA
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Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto

1. Janusz Stokłosa
2. Michał Poniż
3. Bogdan Bigus

Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Mariusz Malec
2. Marcin Sośnicki
3. Przemysław Nowak

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Marcin Dobrowolski
2. Jarosław Balcerzewski
3. Bogusław Migoń

mi z bardzo wysokim poziomem sportowym. Uczestnicy otrzy-
mali gift bagi zawierające ręcznik golfowy oraz piłki Srixon, 
cały dzień turniejowy mogli również korzystać bez limitów 
z napojów od 4move, Coca Cola czy Lech Free. Po zakończo-
nych rozgrywkach oczekiwał na golfistów śląski lunch. Późnym 
popołudniem odbyła się ceremonia wręczenia nagród. 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Siemianowice Śląskie – Finał
Nie powstrzymała nas nawet pandemia. Dziesiąta edycja Silesia Business & Life Golf Cup za 

nami! I było naprawdę z pompą. Na scenie wystąpiły między innymi Viki Gabor i Halinka Mlyn-
kova. Do tego luksusowe alkohole, wyśmienite dania i doborowe towarzystwo. A wszystko to, by 
promować grę w golfa i po prostu w sposób niezapomniany spędzić czas! 

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020

DROGA DO FINAŁU!

Idea była prosta – promocja fan-
tastycznego sportu jakim jest golf 
oraz umożliwienie miłośnikom 
golfa, ale nie tylko – spotkania 
się w fantastycznym towarzy-
stwie. Tak to wszystko zaczęło 
się dziesięć lat temu. Wyjątko-
wy, okrągły jubileusz wymagał 
też specjalnej oprawy. I tak też 
się stało. Droga do finału wio-
dła jednak przez eliminacje. 
Tegoroczny cykl składał się 
z ośmiu turniejów. Start odbył 
się w fantastycznej Hiszpa-
nii. Później przenieśliśmy się 
do malowniczej Abu Dhabi. 
W Polsce rywalizacja odby-

wała się na sześciu polach golfowych. 
Po raz pierwszy turniej eliminacyjny 
Silesia Business & Life Golf Cup 
został rozegrany na polu golfowym 
Kalinowe Pola Golf Club. Areną gol-
fowych zmagań stały się także takie 
pola, jak: Toya Golf & Country Club, 
Kraków Valley Golf & CC, Sand Val-
ley Golf Resort, Sobienie Królewskie 
Golf & CC. Rolę gospodarza objął 21 
sierpnia, zgodnie z tradycją, Śląski 
Klub Golfowy. Na uczestników 
golfowych zmagań czekały 
gift bagi z sygnowaną ko-
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szulką Silesia Business & Life Golf 
Cup 2020 marki Abacus i brandowa-
ne piłeczki golfowe Srixon, koktajl 
bar, degustacje luksusowych alkoholi 
oraz szereg atrakcyjnych nagród do 
wygrania. 

– Najłatwiej w tym roku nie było 
z organizacją turniejów, bo, jak wie-
my, pojawiła się pandemia, ale udało 
się i dziś mogę z pełną odpowiedzial-
nością powiedzieć, że cały ten cykl 
był bardzo udany. Powiesiliśmy po-
przeczkę bardzo wysoko i udało nam 
się nad nią przeskoczyć. Pogoda jak 
zwykle była fantastyczna, golfiści 

wygrali wspaniałe nagrody – w tym 
wyjazdy do Dubaju i Belek – mówił 
tuż po finale Klaudiusz Sevković, pro-
ject manager Silesia Business & Life 
Golf Cup.
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ZAGRAJ Z GWIAZDAMI

W ciągu dziesięciu lat turnieje or-
ganizowane przez Silesia Business 
& Life zyskały niewątpliwą renomę. 
Wśród uczestników turniejów są pre-
zesi znanych spółek, rozwijających 
się firm i po prostu miłośnicy gol-
fa. Nie brakuje także gwiazd sportu 
i telewizji. Tomasz Iwan czy Mariusz 
Czerkawski w turniejach biorą udział 
od lat. Nie zabrakło ich także na jubi-
leuszowym finale.

– Sporo emocji, fajna zabawa, 
świetne towarzystwo, tak więc ide-
alnie. Dwa, trzy uderzenia mniej 
i byłbym w lepszym humorze, ale co 
zrobić... 18 dołków, spora konkuren-
cja, trzeba po prostu więcej trenować, 
żeby lepiej grać – mówił po zejściu 
z pola Mariusz Czerkawski, jeden 
z najwybitniejszych polskich hoke-
istów. – Po pierwsze bardzo lubimy 

się z organizatorami. Znamy się od 
wielu lat. Klaudiusz i Ania to świetna 
para, która potrafi stworzyć niezapo-
mnianą atmosferę, dlatego ludzie chcą 
tutaj przyjeżdżać. Dodatkowo jest 
sporo nagród, sporo atrakcji. Sami 
słyszycie i widzicie, że zabawa jest 
doskonała – dodał.

– Przede wszystkim lubię tę im-
prezę za towarzystwo i ludzi, którzy 
biorą w niej udział. To ludzie two-
rzą turnieje i Silesia Business & Life 
Golf Cup jest znany z tego, że spo-
tykają się tu fantastyczni ludzie, fan-
tastyczne osoby i to jest najcenniej-
sze – mówił Tomasz Iwan. – Jestem 
prawdziwym weteranem. W turnieju 
biorę udział chyba siódmy lub nawet 
ósmy raz. Jak tylko mam możliwość 
to przyjeżdżam. Cieszę się, że to już 
jest tradycja. Czas szybko leci. To już 

dziesiąta edycja. Świetnie się bawimy. 
Wszyscy gramy w golfa, bo po to tu 
przyjechaliśmy, ale nie tylko. Zna-
my się, jesteśmy przyjaciółmi. Takie 
wspólne coroczne spotkania są bardzo 
miłe i sympatyczne – podkreślał.

W golfowej rywalizacji w ciągu lat 
udział brali takie znane osoby, jak: 
Marek Kościkiewicz, bracia Ligoccy, 
Jerzy Dudek, Krzysztof Materna czy 
Piotr Gąsowski, którego nie zabrakło 
także na tegorocznym finale.

– Muszę szczerze wyznać, że w tym 
roku poukładało się tak, że w golfa 
właściwie nie grałem. Klaudiusz za-
dzwonił jednak do mnie i powiedział, 
że to nieistotne, bo muszę przyjechać 
chociażby towarzysko. Tym mnie 
ujął. Ale ja zawsze powtarzam, że 
jeśli się nie ćwiczy, to gra się zdecy-
dowanie milej, bo nie można mieć 
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do siebie pretensji – nie ćwiczę, więc 
mam wytłumaczenie – żartował Piotr 
Gąsowski po zakończeniu turnieju 
finałowego. – Jestem szczęśliwy, że 
tutaj jestem. To co robi Klaudiusz, 
to coś wspaniałego. Ta jego dbałość 
o każdy detal, gościnność sprawiają, 
że nie sposób się tu źle czuć – dodał.

W RYTMIE HITÓW
Finał turniejów Silesia Business 

& Life to nie tylko sportowa rywa-
lizacja, ale po prostu wielkie święto 
golfa. Wymaga więc specjalnej opra-
wy. Na uczestników eventu czekały 
luksusowe alkohole i specjalnie przy-
gotowane menu. Przez kolejne etapy 
programu z ogromnym poczuciem 
humoru gości przeprowadził Adam 
Giza – prezenter programów TVP. 
Skoro dziesiąta edycja, to i wrażenia 
muzyczne na najwyższym pozio-
mie. Ze specjalnie przygotowanym 

repertuarem wystąpiła Halina Mlyn-
kova.

– Dzisiaj przygotowałam króciutki 
repertuar. To ma być taki muzyczny 
smaczek. Zresztą na scenie pojawiają 
się także inni artyści – w tej chwili są 
tam Tomek i Romek Sajewicz, którzy 
byli w mojej grupie Bitwy na głosy. 
Jestem bardzo dumna z tego, że grają, 
koncertują i sobie świetnie radzą. Ja 
przygotowałam kilka piosenek, któ-
re śpiewam przy akompaniamencie 
pianina. To takie trochę inne, swin-
gująco-jazzujące wersje znanych już 
utworów, między innymi „W kinie, 
w Lublinie...” – mówiła tuż przed 
występem piosenkarka. Na gorące po-
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Wyniki Turnieju:
Stroke Play Brutto

1. Piotr Ludyga
2. Ernest Młynarski
3. Grzegorz Ramos

Stableford Netto HCP 0,1-18,0
1. Jan Dworzański
2. Rafał Twarowski
3. Mariusz Malec

Stableford Netto HCP 18,1-36,0
1. Jerzy Dera
2. Grzegorz Dobrowolski
3. Marcin Dobrowolski

Najlepsza Kobieta
1. Ewelina Fajer
2. Strączyńska Krawczyk Beata
3. Krolikowski Alexandra

GOLF CUP
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witanie publiczności liczyć mogła Viki 
Gabor. 

– Publiczność zachowała się bardzo 
fajnie. Ludzie tańczyli i śpiewali razem 
ze mną. To dodało mi energii. A za-
śpiewałam trzy moje najpopularniejsze 
utwory „Superhero”, „Getaway” i „Ra-
mię w ramię”. Ja bardzo lubię koncerto-
wać, bo na koncertach jest bardzo fajna 
energia. Mogę śpiewać o każdej porze 
dnia i nocy – żartowała zwyciężczyni 
Eurowizji Junior. Bez bisów się nie było.

– Cieszymy się, że ta dziesiąta edy-
cja jest już za nami i cieszymy się, że 
już w październiku startuje kolejny cykl 
i eliminacje. Będziemy dalej pracować 
w pocie czoła, by dostarczyć emocji na 
jak najwyższym poziomie – deklarował 
po zakończeniu turnieju Klaudiusz Se-
vković, project manager Silesia Business 
& Life Golf Cup. 

Finał był także okazją do wręczenia 
nagród najlepszym zawodnikom i po-
dziękowań naszym sponsorom i partne-
rom.

DOŁĄCZ DO NAS!
Zostań częścią tego wielkiego wyda-

rzenia! Co prawda dziesiąta edycja Si-
lesia Business & Life Golf Cup już za 
nami, ale przygotowania do jedenastej 
edycji już wystartowały! To fantastycz-
na okazja, by poznać wspaniałych ludzi 
świata biznesu, sportu i rozrywki. Jeśli 
jesteś miłośnikiem golfa – zapraszamy 
do udziału w turnieju. Jeśli natomiast 
oferujesz produkty marki premium, 
a prowadzona przez Ciebie firma szuka 
klientów i rozpoznawalności – to miej-
sce jest stworzone dla Ciebie. Wspólnie 
możemy rozwijać się, zarażać wszyst-
kich pozytywną energią i miłością do 
golfa. Zapraszamy do kontaktu!

GOLF CUP
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE
MADAGASKAR

80 SILESIA BUSINESS & LIFE

Wszystkich, którym marzą się 
szmaragdowe wody, zupełnie 
puste piaszczyste plaże, nie-
zwykłe krajobrazy, egzotycz-
na roślinność, obfitość fauny 
i flory, a w dodatku serdeczni, 
uśmiechnięci ludzie zapraszam 
na czwartą do wielkości wyspę 
na świecie, po Grenlandii, No-
wej Gwinei i Borneo – na Ma-
dagaskar.

Zapraszam was na Czerwoną Wyspę, 
bo pokrywające ląd gleby ferralitowe 
swoją czerwoną barwę zawdzięczają 
związkom żelaza, manganu i glinu. Na 
wyspę pachnącą wanilią (80 procent 
światowej produkcji tej przyprawy po-
chodzi z Madagaskaru), do domu mał-
piatek, na wyspę lemurów, które są tu 
reprezentowane przez 50 gatunków tych 
sympatycznych ssaków. Poniżej kilka 
informacji na temat Czerwonej Wyspy.

Ów kraj wyspiarski leży u południo-
wo-wschodniego wybrzeża Afryki i jest 
oddzielony od tego kontynentu Kana-
łem Mozambickim. Madagaskar składa 
się z trzech równoległych stref podłuż-
nych – centralnego płaskowyżu, pasma 
przybrzeżnego na wschodzie oraz strefy 
niskich płaskowyżów i równin na za-
chodzie. Około 88 milionów lat temu 
ziemia oddzieliła się od subkontynentu 
indyjskiego, a izolacja wyspy sprawiła, 
że wykształciły się tu nietypowe gatunki, 
nie spotykane gdzie indziej na świecie.

Chociaż Madagaskar położony jest 
około 250 mil (400 km) od kontynentu 
afrykańskiego, jego populacja jest głów-
nie spokrewniona nie z ludami afrykań-
skimi, ale z indonezyjskimi. Mało tego, 
mieszkańcy Madagaskaru nie uważają 
się za Afrykanów, ale ze względu na 
trwającą więź z Francją, która wynikała 

z dawnych rządów kolonialnych, wyspa 
rozwinęła polityczne, gospodarcze i kul-
turowe więzi z francuskojęzycznymi kra-
jami Afryki Zachodniej.

Jest jednym z najbiedniejszych kra-
jów. Zdecydowana większość mieszkań-
ców żyje z dziennym budżetem poniżej 
dwóch dolarów. Średnio rodzina posiada 
pięcioro dzieci, a nierzadko dziesięcioro 
i więcej. W kraju panuje 40-procentowy 
analfabetyzm, chociaż są szkoły.

Republika Madagaskaru, bo tak nazy-
wa się oficjalnie, uzyskała niepodległość 
od Francuzów w 1960 roku. Od tego 
czasu na wyspie miały miejsce cztery 
przewroty ustrojowe, u podstaw któ-
rych znajdowały się kryzys gospodarczy 
i różnice etniczne. Oficjalnymi językami 
są malgaski i francuski. Większość ludzi 
wyznaje chrześcijaństwo, wierzenia tra-
dycyjne albo połączenie obu religii. 

 Antananarywa jest stolicą wyspy 
i prowincji o tej samej nazwie. Położo-
na jest w środkowej części wyspy, nad 
rzeką Ikopa, na wysokości ok. 1400 m 
n.p.m. Antananarywa jest największym 
miastem na Madagaskarze i stanowi cen-
trum administracyjne, gospodarcze, na-
ukowe i komunikacyjne kraju. I chociaż 
równie ciekawe byłoby zwiedzanie sto-
licy z takimi miejscami, jak: Pałac Kró-
lowej, Manapisoa, Tranovola, Świątynia 
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Ambohipotsy, Zoma, Park Ambohijatovo, 
Muzeum Geologiczne czy Muzeum Fo-
tograficzne, to tym razem postanowiłem 
zwiedzić północną część wyspy. 

 Podróż była nieco męcząca, ale po 10 
godzinach lotu z warszawskiego Okęcia 
znaleźliśmy się z grupką przyjaciół na 
wysepce Nosy Be, należącej do Madaga-
skaru. Zanocowaliśmy w Bel Hotel nie-
daleko Hell Ville, stolicy Nosy Be. Na-
stępnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie 
kraju. Łodzią dostaliśmy się do Antify, 
a stamtąd dżipami dojechaliśmy do Parku 
Narodowego Ankarana. 

Po drodze zatrzymaliśmy się na plan-
tacji kakao i wanilii. Mieliśmy okazję 
podziwiać okazałe kakaowce z owocami 
przypominającymi owalną piłkę futbo-
lową, albo czerwony kokon ogromnych 
rozmiarów wyrastający wprost z pnia. 
Wanilia z kolei to niepozorna roślinka 
w porównaniu z kakaowcem, należy do 
rodziny storczykowatych. Owoce wanilii 
płaskolistnej są źródłem przyprawy zwa-
nej laskami wanilii. Kłopot na plantacjach 
sprawia krocionóg (obejmujący 
12 tysięcy gatunków), należą-
cy do wijów. Jest szkodnikiem 
upraw rolnych. Trochę przypo-
mina rodzimą stonogę.

 Drogi na Madagaskarze 
to głównie dziury i doły, 
gdzieniegdzie spotyka się 
lepsze nawierzchnie, pozo-
stałości po czasach kolonial-
nych.

 Nieco poobijani docieramy 
do Parku Narodowego Ankarana, 

który zajmuje powierzchnię ponad 18 ty-
sięcy hektarów. Można tutaj podziwiać 
niezwykłe formacje skalne i najdłuższą 
sieć podziemnych jaskiń. Zwierzęta są 
rozmaite. Żyje tu 11 gatunków lemu-
rów, wśród nich lemuria koroniasta, ssak 
o długości 31–36 cm, który osiąga masę 
ciała do 2 kg. Poszczycić się może ogo-
nem dłuższym od reszty ciała (około 
40–50 cm). Żywi się głównie kwiata-
mi. W parku spotkać też można gekony, 
krokodyle nilowe, węże boa, nietoperze, 
które gnieżdżą się w jaskiniach, 96 ga-
tunków ptaków – wśród nich pięknego 
ibisa białoskrzydłego. Tułów oraz ste-
rówki tego ptaka są kasztanowobrązowe, 
ogon jest ciemniejszy z metalicznym 
połyskiem. Całe skrzydła, z wyjątkiem 
barkówek, są białe, co jest cechą cha-
rakterystyczną tego gatunku. Na głowie 
znajdują się pióra z zielonym 
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połyskiem. W razie niebezpieczeństwa 
nie zrywa się do lotu, woli uciekać 
między drzewami.

Również flora jest niesamowita. 
Zawsze bujna i nieustannie zielona. 
Przede wszystkim rosną tu olbrzymie 
długowieczne baobaby. Na wyspie 
spotyka się aż sześć gatunków tych 
drzew. Ich pnie to magazyny wody. 
Jedno drzewo może pomieścić nawet 
120 tysięcy litrów. Z pewnością po-
magają przetrwać okres suszy. Wiele 
roślin jest przystosowanych do pod-
łoża skalnego. Thsingy (oryginalne 
formacje skalne), na które właśnie 
wchodzimy, porastają głównie suku-
lenty, a w kanionach występują figow-
ce, baobaby, drzewa typowe dla lasu 
suchego.
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 Poruszamy się po wyboistych skałach 
i mostach linowych aż docieramy do 
oazy wśród soczystej zieleni. Aukarana 
Lodge jest miejscem naszego nocle-
gu. W hotelu otoczonym przez dżunglę 
bywają nieproszeni goście: olbrzymie 
pająki, wielkie ćmy czy gekony. Szcze-
gólnie dniówka madagaskarska witała 
nas z rana. To jeden z największych ge-
konów żyjących na Madagaskarze, ak-
tywny za dnia.

Kolejnym punktem naszej podróży 
jest kanion Tsingy Rouge, ale po dro-
dze zatrzymujemy się na lokalnym targu 
w Anivorano, aby poczuć jego atmos-
ferę. Zadaszone stragany stoją tuż przy 
drodze, a nierzadko sprzedawcy rozkła-
dają towar wprost na ziemi. Handlują 
głównie żywnością: owocami, suszony-
mi rybami, towarami sypkimi, takimi jak 
ryż czy fasola, które kupuje się na garści, 

ale także odzieżą z drugiej ręki, a nawet 
trzeciej ręki. Towary zwyczajowo trans-
portowane są na głowie w ogromnych 
koszach własnoręcznie wyplecionych. 
Dzięki temu Malgasze trzymają się pro-
sto. Dobrze widziane jest targowanie się 
podczas zakupów na bazarze – można 
zbić pierwotną cenę nawet o połowę, 
a niekiedy o jeszcze więcej. Wśród sto-
isk przemieszcza się różnobarwny tłum. 
Ludzie najczęściej ubrani są po europej-
sku, ale starsze kobiety noszą kolorowe, 
długie suknie, fantazyjnie zawiązane 
chusty na głowach tworzące rodzaj tur-
banów. Widać też muzułmanki w cha-
rakterystycznych hidżabach na głowach. 
Kobiety często robią zakupy z malucha-
mi na plecach w umocowanych chu-
stach. Starsze dzieci siedzą wprost na 
ziemi i zabawiają się we własnym gro-
nie. Z wyprawy na Madagaskar warto 

SILESIA BUSINESS & LIFE

przywieźć lokalne pamiątki rękodzielni-
cze, rzeźby, wyroby z drewna i rafii czy 
przyprawy, zwłaszcza wanilię, cynamon, 
gałkę muszkatołową czy cynamon.

W końcu docieramy do kanionu Tsin-
gy Rouge. Dominują tu trzy kolory: 
zieleń, czerwień i błękit. Z punktu ob-
serwacyjnego widać jak na dłoni bujną 
zieloną roślinność, czerwone zbocza 
wzgórz i błękitne niebo. Kanion znajduje 
się około 60 km na południowy wschód 
od Diego Suares, gdzie mamy zanoco-
wać. Tutaj oczywiste jest, dlaczego wy-
spa została nazwana czerwoną. Zbocza 
odkrywają barwę ziemi, a jest to efekt 
związków żelaza i manganu. Malgasze 
używają czerwonej glinki, by ozdabiać 
twarz. Tsingy Rouge to niezwykle ma-
lownicze miejsce i wręcz surrealistycz-
ny krajobraz, który jest wynikiem erozji 
wapiennych skał, wyżłobionych przez 
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na Kamczatkę. Stamtąd zorganizował 
ucieczkę statkiem. Służył w wojsku 
francuskim, a swymi historiami wzbu-
dzał podziw na dworze króla Ludwika 
XV. Francuzi powierzyli mu specjalne 
zadanie, by zbadał nieznany wówczas 
ląd, Madagaskar. Wykazywał się bardzo 
humanitarną postawą wobec tubylców, 
o czym pisał słynny podróżnik i pisarz 
Arkady Fiedler, więc Malgasze zaufa-
li mu i wybrali swoim królem. W 1786 
roku został znienacka zaatakowany przez 
oddział francuskiej ekspedycji wojsko-
wej, w wyniku tej potyczki został ranny 
i zmarł . 

Następnego dnia kolejnym punktem 
naszej wędrówki był Park Narodowy 
Montagne d’Ambre. Został założony 
w 1958 roku, a rozciąga się na 182 km2 
na odizolowanym masywie wulkanicz-
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nym, w większości zbudowanym z ba-
zaltowych skał. To miejsce słynie z en-
demicznej flory i fauny, wodospadów 
i jezior kraterowych. Nazwa obszaru 
w wolnym tłumaczeniu to Bursztynowa 
Góra, pochodzi od złóż kopalu, miękkiej 
formy bursztynu. Wytyczono tu sześć 
tras wiodących przez bujne lasy, wzdłuż 
wodospadów, jezior, rzek i strumie-
ni. Widok jest niezwykle malowniczy, 
wręcz oszałamiający. Wody z tego miej-
sca mają duże znaczenie gospodarcze 
– zaopatrują okolicznych mieszkańców 
i nawadniają pola ryżowe, które prze-
cudnie kolorystycznie układają się na 
zboczach wzniesień.

W parku i wokół niego mieszkają ludy 
Sakavala i Antankarana. Po drodze mija-
liśmy ich wioski. W regionach wiejskich 
należy przestrzegać dawnych zwycza-

rzekę Irodo i działanie zjawisk atmosfe-
rycznych. 

I tak dotarliśmy do miejsca naszego 
noclegu Hotelu de la Poste w Antsirana-
nie. To siódme co do wielkości miasto 
na Madagaskarze. Zamieszkuje tu 115 
tysięcy mieszkańców. Dawniej stacjono-
wał tu francuski garnizon, a miasto nazy-
wało się Diégo-Suarez. Do dziś czuje się 
tu francuski klimat, o czym przypomina 
dobrze zachowana kolonialna zabudo-
wa. W mieście jest port lotniczy, piękna 
przystań, piaszczyste plaże, parki – zie-
lone płuca miasta. 

Trafiamy na ulicę Maurycego Beniow-
skiego, o którym pisał w swym poemacie 
Juliusz Słowacki. Beniowski, polski po-
dróżnik pochodzenia słowacko-węgier-
skiego, był uczestnikiem konfederacji 
barskiej, w wyniku czego został zesłany 
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jów. Tradycja wskazuje, że niegrzeczne 
z naszej strony jest podawanie czegokol-
wiek jedną ręką. Natomiast przechodząc 
blisko innej osoby, w dobrym tonie jest 
się lekko pochylić do przodu. Malga-
sze to ludność niezwykle serdeczna, 
uśmiechnięta i gościnna. Dzieci cieszyły 
się z każdego najmniejszego upominku.

Wracamy na Bursztynową Górę. 
Większość parku porośnięta jest górskim 
lasem deszczowym z drzewami o wyso-
kości do 40 metrów i porośniętymi liana-
mi, orchideami i paprociami, takimi jak 
paproć z ptasiego gniazda (Asplenium 
nidus). Las jest odizolowany od innych 
lasów deszczowych przez otaczający 
go suchy region. Istnieją tam plantacje 
eukaliptusa i egzotycznych drzew igla-
stych, sosny, araukarii i inwazyjnego 
obcego krzewu, Lantana camara. 

 Równie ciekawa jest fauna. Z dwu-
dziestu pięciu gatunków ssaków wystę-
pujących w parku warte wymienienia są: 
lemuria koroniasta, mangusta katarska 
i cywet malgaski (Fossa fossana), naj-
bardziej zagrażający lemurii. Trzydzie-
ści pięć z siedemdziesięciu pięciu ga-
tunków ptaków to gatunki endemiczne, 
w tym drozd Amber Mountain, który jest 
znany tylko z jedynego obszaru masywu 
Bursztynowej Góry. Występują tu rów-
nież niecodzienne płazy i gady, takie jak 
kameleon Amber Mountain (Brookesia 
tuberculata), który jest jednym z naj-
mniejszych gadów na świecie. Żyje tu 
także trzydzieści pięć gatunków żab.  

 Po drodze na Montagne des Français 
możemy podziwiać urokliwą Zatokę Di-
égo, gdzie znajduje się górzysta wysepka 
Nosy Lonja. Ponoć to wyspa pechowa. 

Krąży o niej legenda, że śmierć spotka 
każdego, kto wyjdzie na jej brzeg. Po-
dążamy dalej podczas nieznośnego upa-
łu w kierunku szczytu. Rezerwat Mon-
tagne des Français to obszar chroniony 
składający się głównie z suchego lasu 
liściastego. Jest częścią większego kom-
pleksu obszaru chronionego Ramena. To 
miejsce z Doliną Baobabów, gdzie moż-
na zachwycać się tymi majestatycznymi 
drzewami. Zadziwiają także aloesy, die-
godendrony, drzewa płomieni i baudo-
uina solleyformis, która jest stosowana 
lokalnie jako tradycyjna ochrona przed 
czarami. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi, korzystamy 
z uroków przepięknej Zatoki Orangea 
znajdującej się na terenie byłej bazy woj-
skowej. Na piaszczystej, złotej od słoń-
ca plaży relaksujemy się po wycieczce, 
zażywając kąpieli w ciepłych wodach 
zatoki. To już ostatnie chwile pobytu na 
Nosy Be.

 Nazajutrz zwiedzamy położony zaled-
wie 20 minut od centrum miasta Lemuria 
Land Reserve. Jest to miejscowość tury-
styczna sama w sobie, idealne miejsce 
do odkrywania wyjątkowego bogactwa 
fauny i flory wyspy. To pierwszy rezer-
wat flory i fauny w Nosy Be, który został 
otwarty dla zwiedzających od lipca 2010 
roku. Żyją tu unikalne gatunki zwierząt, 
takie jak lemury nocne i dzienne, wśród 
nich lemury katta o długich ponad 40 
cm ogonach w biało– czarne paski. Są 
owocożerne i mieszkają w jaskiniach. 
To właśnie one zostały uwiecznione 
w filmach animowanych „Madagaskar” 
i „Pingwiny z Madagaskaru”. W parku 
Lemuria Land zobaczymy też kamele-

ony, żaby, węże, krokodyle i wiele żółwi, 
w tym 200-letniego Napoleona, najstar-
szego żółwia na wyspie. Park jest rajem 
dla setek gatunków tropikalnych ptaków.

 I to nie wszystko. Równie bogata jest 
flora. W sercu parku znajduje się ogród 
botaniczny, wiele tu odmian roślin lecz-
niczych i unikalnych, wśród nich jago-
dlin wonny (ylang-ylang), z któ-
rego wyrabia się olejek używany 
do produkcji najbardziej 
znanych perfum na 
świecie. Zainteresował 
mnie również chlebo-
wiec, którego owoce osią-
gają ogromne rozmiary. 
Wegetarianie i weganie 
spożywają go zamiast 
mięsa. Na zakończenie 
zwiedzania można 
wstąpić do małych 
sklepów z pamiąt-
kami i  obejrzeć 
wyroby różnych rze-
mieślników, którzy wy-
stawiają tu haftowane obrusy, rzeźby 
i inne pamiątki z wyspy.

Pełni niezwykłych wrażeń nocowa-
liśmy w Royal Beach Hotel, który jest 
usytuowany nad Zatoką Madirokely. 
To wyjątkowo luksusowe miejsce. Pod 
względem architektonicznym hotel 
stanowi połączenie stylów kreolskie-
go i malezyjskiego. Na miejscu można 
korzystać z centrum fitness, kortu teni-
sowego i centrum odnowy biologicznej, 
w którym wykonywane są odprężające 
masaże. Są tu przestronne pokoje z wi-
dokiem na morze, odkryty basen, SPA, 
bezpłatne wi-fi. Pokoje w pełni wyposa-
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żone. Można również korzystać z pry-
watnej plaży. 

Lecąc na Madagaskar, chciałem też 
podglądnąć życie codzienne mieszkań-
ców. Zobaczyć jak wyglądają stosunki 

między ludźmi i czym się zajmują. Była 
akurat ku temu okazja, bo niedaleko na-
szego hotelu leżało zwykłe miasteczko 
Ambatoloata. I tak obok ekskluzywne-
go hotelu wyrastają lepianki sklecone 
z drewna, falistej blachy, gliny i trzciny 
oraz wszystkiego co popadnie, domy są 
bez kominów. Królują wszechobecne 
stragany, bo ludzie handlują tu wszyst-

kim, często z drugiego czy nawet 
trzeciego obiegu. Środki lokomocji 

to zmotoryzowane riksze, które 
pełnią rolę taksówek, wozy za-

przężone w zebu, rowery, 
rzadziej wysłużone sa-

mochody osobowe, 
a najczęściej wła-

sne nogi i gło-
wa dźwigająca 
niewiarygodne 

ciężary. 
M a l g a s z e  ż y j ą 

zgodnie z porami dnia 
i porami roku. Wyglądają na 

ludzi pogodnych i serdecznych. Ich ję-
zyk podsłuchiwany przeze mnie jest 
przyjemny dla ucha, a nawet śpiewny. 
Wprawdzie są mocno zainteresowani 
odmiennością białego turysty i dzieci 
chętnie popisują się przed nimi śpie-
wając, grając na bębenkach i tańcząc, 
ale też bardzo są związani z tradycją 
przodków. Często rzeczy, które robią, są 
robione identycznie, tak jak np. ojciec 
czy dziadek robił przed laty. Niezwykły 

związek mają ze zmarłymi, ponieważ 
wierzą, że umiera tylko ciało, dusza jest 
nadal żywa i jest pośrednikiem między 
żywymi a Stwórcą.

 Po krótkim spacerze po miasteczku 
wracamy do Royal Beach Hotel. Mamy 
kilka zaplanowanych wycieczek na po-
bliskie rajskie wyspy. Płyniemy więc na 
Nosy Komba, słynną wyspę z parkiem 
lemurów, węży boa i kameleonów. A po-
tem na Nosy Tanikely (Mała Wyspa), 
gdzie nurkujemy razem z rybami i żół-
wiami w przejrzystej wodzie przy jednej 
z morskich plaż. Podwodny świat rafy 
koralowej jest fascynujący. Warte od-
wiedzenia są Nosy Sakatia, Antana Be 
z zielonymi żółwiami i Nosy Iranja, naj-
piękniejsze miejsce pół godziny od Nosy 
Be. Wyspa, która połączona jest z drugą 
przepiękną piaszczystą mierzeją. Przy-
pływy są skierowane do siebie. Widać 
delfiny, żółwie pływające w kobaltowym 
oceanie.

W tym momencie zakończyliśmy na-
szą podróż. Czas wracać. Zwiedziłem co 
prawda tylko niewielką część Madaga-
skaru, ale to wystarczy, żeby zapamiętać 
niezwykły kolor i krystalicznie czystą 
i ciepłą wodę Oceanu Indyjskiego, plaże 
z piaskiem jak puder, naturalne rafy ko-
ralowe, żółwie morskie i kraby palmowe, 
żeby poznać zwyczaje i kulturę sympa-
tycznych Malgaszów i zakochać się w tej 
niezwykłej krainie.

Foto: MZ
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RESTAURACJA SAKANA SUSHI BAR KATOWICE 
Po prostu pyszne sushi ...

Restauracja znajduje się w odrestaurowanej części Katowic w starej kamieni-
cy. Funkcjonuje na rynku od ponad 11 lat, a zebrane doświadczenie i długo-
trwałe relacje ze stałymi Gośćmi przekuwa na stworzenie niepowtarzalnej, wręcz 
rodzinnej i przyjacielskiej atmosfery. Wiemy, co jest najważniejsze dla naszych Go-
ści i Przyjaciół, najwyższą jakość serwisu łączymy z najlepszym sushi w Katowi-
cach, a niezobowiązujący swobodny i przyjazny klimat SUSHI BARU, czyni to miej-
sce stałym i koniecznym punktem odwiedzin na kulinarnej mapie stolicy śląska.
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Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Silesia City Center, 1 piętro
ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, tel. 888-588-478

Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Galerii Katowickiej
3 piętro, antresola

ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice, tel. 577-818-088
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Baby to są baby!
Niezwykle szybko, bo już w pierwszej dekadzie września, Ewa Swoboda zakończyła nietypowy sezon, 

bo zdominowany przez pandemię koronawirusa. Najszybsza aktualnie Polka w kilka dni po ostatnim 
starcie w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim udała się na wakacje do Chorwacji. 
W chorzowskim „kotle czarownic” przeziębiona dobiegła do mety na drugiej pozycji z czasem 11,34, 
ustępując jedynie holenderskiej gwieździe Dafne Schippers (11,29), co można uznać za dobry progno-
styk przed nowym sezonem, którego ukoronowaniem będą igrzyska olimpijskie w Tokio.

SPORT

Ewa SWOBODA

Zapas czasowy
– Z jednej strony trochę szkoda tego 

sezonu (z powodu pandemii przełożono 
igrzyska olimpijskie w Tokio, halowe 
mistrzostwa świata w Nankinie oraz 
odwołano mistrzostwa Europy w Pary-
żu – przyp. red.), bo przygotowywałam 
się typowo pod olimpiadę – nie ukrywa 
nasza bohaterka. – Dlatego zimą odpu-
ściłam halę, przez co 10 miesięcy nie 
startowałam. Ale ważne, że przetrwałam 
ten sezon, że obroniłam we Włocławku 
tytuł mistrzyni Polski i jeszcze zdoby-
łyśmy z dziewczynami z AZS AWF 
Katowice złoto w sztafecie. Myślę, że 
to był taki rok preolimpijski. Można go 
potraktować jako rok przygotowań do 
tego najważniejszego w mojej karierze 
sezonu. Dostaliśmy z trenerką Iwoną 
Krupą zapas czasowy, wiemy, co mu-
simy poprawić, mamy sporo czasu na 
dobre przygotowania. A w przyszłym 
roku chciałabym obronić u nas na mi-
strzostwach Europy w 2021 roku w To-
runiu ten złoty medal zdobyty na hali 
w Goeteborgu, bo startować na mistrzo-
stwach Europy z żółtym numerkiem to 
już jest coś – uśmiecha się Ewa Swobo-
da, choć kilka miesięcy wcześniej wcale 
nie było jej do śmiechu.

Być w Tokio w finale 
– Na początku pandemii było bar-

dzo ciężko – przyznaje – bo mogłam 
trenować tylko w domu, a wiadomo, 
że trening w domu, gdzie można robić 
tylko prowizoryczną siłkę, jakieś lek-
kie ćwiczenia i przede wszystkim nie 
można biegać, to nie to samo, co tre-
ning na stadionie z trenerem. Ten ciężki 
okres skończył się dopiero wtedy, gdy 

„uwolniono” lasy, gdzie mogłam już 
biegać, robić jakieś odcinki i śmieszne 
ćwiczenia z gumami, a gdy otwarto sta-
diony, to zaczęłam wreszcie normalnie 
biegać, mogłam pójść na profesjonalną 
siłownię. Jakby jednak nie patrzeć, to 
straciliśmy z trenerką sporo czasu, dla-
tego cieszę się, że nie było olimpiady, 
bo gdybym miała taką formę, jaką mam 
teraz, to byłoby mi przykro, bo nie by-
łam z niej zadowolona. Poza tym pogo-
da w tym sezonie tylko raz była dobra 
i wtedy osiągnęłam 11,24, a tak to albo 
wiało, jak na mistrzostwach Polski, 
albo po prostu było zimno, jak na 
memoriale Kamili Skolimow-
skiej. Ale to wszystko 
jest nic, najważ-
nie j sze ,  by 

Ewa Swoboda być może wystartuje 
w Japonii w jeszcze jednej konkurencji. 
Wszak z nadziejami jest jeszcze sprin-
terska sztafeta 4x100 metrów. – Jak się 
wszystkie postaramy, nabierzemy szyb-
kości i po prostu zaufania do siebie, 
bo bez tego się nie da, to może uda 
nam się zrobić wynik, by 
w ogóle pojechać 
do Tokio – 
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w przyszłym roku 
w stolicy Japonii zna-
leźć się w finale biegu na 
100 metrów – podkreśla Ewa 
od razu dodając: – I nieważne czy 
będę ostatnia, bo sam finał to już jest 
nobilitacja, ciekawe doświadczenie, 
chyba każdy zawodnik od najmłodszych 
lat o tym marzy, nie mówiąc o medalu 
olimpijskim.
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dodaje. – Liczyć się będzie czas i miejsce w tabeli – trzeba 
się znaleźć w czołowej szesnastce, by się zakwalifikować 
i wystartować na igrzyskach – tłumaczy.

Szybsza od chłopaków
A wszystko zaczęło się tak. – Było to gdzieś w czwartej, 

może szóstej klasie szkoły podstawowej. Moja obecna tre-
nerka Iwona Krupa pomagała mojej wychowawczyni w pro-
wadzeniu lekcji WF-u i uznała, że muszę zacząć normalnie 
trenować. Zauważyła, że jestem sprawna, skoczna i bardzo 
szybka, ale na prawdziwe treningi było wtedy jeszcze za 
wcześnie, więc tak na poważnie zabrałam się do pracy do-
piero po podstawówce. Jako ciekawostkę zdradzę, że na po-
czątku gimnazjum trenowałam w Żorach, moim rodzinnym 
mieście, pod okiem trenera Mirosława Szczurka piłkę ręczną, 
ale tylko przez dwa tygodnie, bo szybko się zreflektowałam, 
że sporty drużynowe, tym bardziej tak bardzo kontaktowe jak 
właśnie piłka ręczna, nie są dla mnie. Nie lubię tego. Fajnie 
jest mieć tak tylko dla siebie jeden tor, więc od razu po tej 
krótkiej przygodzie z handballem zaczęłam trenować bieganie 
z trenerką Krupą. Nie pamiętam jak długo już trenowałam, 
ale raczej bardzo krótko, gdy pojechałam na moje pierwsze 

zawody do Pszczyny. Był rok 2009.
Nie musimy dodawać, że żorska dwunasto-

latka nie miała sobie rów-
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kółku już nic nie widziałam, a musiałam 
jeszcze do mety dobiec.

Coś pękło
Postęp w sprintach był widoczny 

praktycznie w każdym starcie, ale nie-
stety potem zatrzymała się na dwa lata 
(2017–2018). To był najgorszy okres, 
po którym nie ukrywała, że coś w niej 
pękło, nawet poważnie myślała o za-
kończeniu kariery. „Mam dosyć (…). 
Zobaczymy co będzie dalej, czy w ogó-
le będzie następny sezon. Ja z jednej 
strony już po prostu mam inne plany, 
ale z drugiej bieganie daje mi radość. 

Nie wiem czy tak łatwo będzie mi 
się z tym pożegnać. […] Usią-

dziemy na spokojnie 
z trenerką i poroz-

mawiamy. Nie 
ma sensu 

nych w biegu na 60 
metrów, bo zawsze była 
szybsza od rówieśników. – 
Zawsze. Nawet od chłopaków 
w podstawówce – wspomina ze 
śmiechem.

Dziadek bokserem, babcia 
kolarzem

Taki był początek kariery naszej bo-
haterki, której sportowe usposobienie 
swoje źródło miało w domu rodzinnym. 
– Najważniejsza jest ciężka praca, bo 
z samego talentu nie dałoby się tyle wy-
cisnąć, ile już osiągnęłam – kontynuuje. 
– Ale fakt, że talent dostałam od rodzi-
ców, przeszło wszystko na mnie. Rodzi-
ce poznali się na judo i też szybko bie-
gali w szkole. Tata Grzegorz wybierał 
dłuższe dystanse, mama Beata wolała 
krótsze, a dziadek był... bokserem. Mało 
tego – babcia jeździ na rowerze, więc 
jak ją wnuczka określiła – babcia jest 
„kolarzem”. Talentem do sportu obda-
rzony był także starszy o sześć lat brat – 
„taki żarcik nam rodzice sprawili” – ale 
Adamowi nie chciało się na poważnie 
trenować, więc dziś tylko amatorsko 
śmiga na rolkach. – Zawsze był sprint, 
choć – jak wspomina chichocząc – na 
początku, gdy jeszcze jako młodziczka 
startowałam w mistrzostwach Śląska, 
a w hali nie było 200 metrów, to trener-
ka puszczała mnie na 600 metrów. Dla-
tego dziś mogę się pochwalić, że jestem 
podwójną wicemistrzynią Śląska na tym 
dystansie, choć z chyba najgorszym 
czasem w mojej karierze, bo po jednym 

rok. Zdobyłam mistrzostwo Europy na 
60 metrów, poprawiłam swoją życiów-
kę na 100 metrów, no i teraz już wiem, 
że chcę to dalej robić i mam nadzieję, 
że jeszcze przez kilka lat będę mogła to 
robić. „Gdzie byłam dwa lata temu i rok 
temu, a gdzie jestem teraz? Ile roboty 
w to wsadziłam, żeby tu być? I jestem 

beczeć i się mazać. 
To wcale nie jest po-
czątek mojej drogi w bie-
ganiu. Ja już trenuję 10 lat. 
Powinnam iść już na emery-
turę. Można mi załatwiać pracę 
w telewizji. A tak poważnie, to 
co ja mogę robić innego, jak nie 
biegać?” – mówiła ocierając łzy 
przed kamerami TVP. 

Wyjście na prostą 
i złoto!

Wychodzenie z dołka zajęło 
Ewie trochę czasu, ale dojrzała 
życiowo i najważniejsze, że te czar-
ne scenariusze zostały już dawno 
wyrzucone do kosza. – Jaki był 
tego powód? Nie wiem. Taka 
przypaść. Po prostu tak się 
często zdarza – tłumaczy. 
– Trzeba być cierpliwym, 
bo na jakimś etapie ka-
riery postępy robi się 
coraz trudniej. No 
i przyszedł 2019 
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halową mistrzynią Europy. Było ciężko. 
Myślałam, co będę robić, jak poradzę 
sobie z presją? Ale teraz wyłączyłam 
się kompletnie, poszłam na rozgrzew-
kę: pierwszą, drugą, trzecią i byłam po 
prostu tutaj. Nie wiem, co powiedzieć. 
Bardzo się cieszę z tego, że mam ten 
medal. Trochę na to czekałam, wło-
żyłam w to dużo pracy i wyrzeczeń. 
Cieszę się bardzo, że mi się udało” – 
mówiła tuż po biegu TVP nasza złota 
medalistka.

Nie będą szaleć
Halowa mistrzyni Europy w biegu 

na 60 m wyznaje, że nie mógłby jej tre-
nować mężczyzna. – Baby to są baby! 
Baby się powinny ze sobą dogadywać, 
mam takie podejście i tyle. Nie ma ta-
kiej opcji, bo między kobietami jest 
inna więź. Facet nigdy tak baby 
nie zrozumie. Wierzę i za-

późno. – Lubię 
się wyspać, tre-

nerka też o tym 
wie, że lubię so-

bie pospać, zatem 
treningi zaczyna-
my koło jedenastej, 

dwunastej. Czyli zde-
cydowanie bliżej po-
południa niż poranka. 
Więc wygląda to tak 

– wstaję, jem śniadanie, 
idę na trening. Potem 

idę na zakupy, robię obiad, 
jem go z rodzicami i trzeba 

wszystko posprzątać. Później 
spotkam się z chłopakiem, cza-

sem gdzieś pojedziemy, coś razem 
wymyślimy, a wieczorem jeszcze spacer 
z psem i do spania. Treningi nie zajmu-
ją mnie w całości, bo uważam, że życie 
prywatne, rodzinne trzeba pielęgnować 
i wiem, że da się to wszystko połączyć. 
No chyba, że jestem na obozie, to wia-
domo, że wtedy jest tylko trening – po-
siłek, trening – posiłek, no i do spania. 

Najszybsza Polka szczerze wyzna-
je, że nie bierze przykładu z innych 
gwiazd, nie tylko lekkoatletycznych, 
ale w ogóle, nie wzoruje się na nikim. – 
Staram się nie patrzeć na innych, staram 
się patrzeć tylko na siebie, aczkolwiek 
jeśli znajdę gdzieś jakieś ciekawe ćwi-
czenia, to na pewno ich spróbuję, ale 
żeby iść czyjąś drogą, to na pewno nie.

Odcięta od hejtu
Sama radzi sobie z presją, ciśnieniem 

wywieranym przez media, kibiców, śro-
dowisko. – Ja się tym nie przejmuję, bo 
to nie ma sensu. Kiedyś się przejmowa-
łam tym co ludzie o mnie mówią i to nie 
było dobre. Dostarczało mi tylko zmar-
twień, pogarszało moje samopoczucie. 
A teraz jestem za stara, by się przejmo-
wać takimi pierdołami. Jak wychodzą 
jakieś artykuły na mój temat, to ich 
nawet nie czytam. Nie śledzę Internetu, 

po co sobie psuć krew? Totalnie się od 
tego hejtu odcięłam. Jeżeli zamieszczam 
coś na Instagramie czy Facebooku, to 
nie czytam komentarzy. Wiem, że nie 
można podawać się tej presji, bo jak za 
bardzo się chce, to nie wychodzi. Nie 
potrzebuję psychologa, tylko czasami 
kogoś, żeby się zwyczajnie wygadać, 
ale to nie musi być psycholog, tylko 
osoba, która wie co ze mną zrobić, ak-
ceptuje mnie i wie jak podziałać, kiedy 
mam zły humor. A ja mam obok sie-
bie takie osoby, takie otoczenie, które 
zawsze pomoże, powie dobre słowo, 
pozytywnie zmotywuje. Moi rodzice, 
chłopak i przyjaciółki są ze mną. Więcej 
nie potrzebuję.

Ewa Swoboda zmieniła także podej-
ście do diety. – Nie jestem chodziarzem, 
więc nie muszę być taka chuda, ale nie 
ukrywam, że w tym roku mam zamiar 
w nieco większym stopniu zadbać o ja-
kąś tam swoją dietę, jakieś witaminy – 
zdradza nam. – Muszę pójść do kogoś 
porządnego, kto się naprawdę na tym 
zna, bo jest wielu dietetyków, podobnie 
jak trenerów personalnych, którzy na-
wet nie wiedzą, co robią. Więc jak już 
mam postawić wszystko na jedną kartę, 
na ten finał olimpijski, to wszystko musi 
być idealne.

Czarny dress code
Wolnych chwil nie ma za dużo, ale 

poza sportem jest wiele przyjemnych 
rzeczy. – Muzyka jest cały czas obec-
na w moim życiu. Są też książki. Mam 
dużo książek w domu, lubię czytać. Naj-
bardziej kryminały. A tak dla „odmóż-
dżenia” to lubię sobie czasem pograć 
w gry, na xboxie, play station. Tak gene-
ralnie, to nie ma tego wolnego czasu za 
wiele. Zakupy? Staram się teraz mniej 
rzeczy kupować, bo po co zaśmiecać 
świat? Staram się więc nie kupować 
wielu ubrań. Chodzę w tym, co mam, 
dopóki się nie zepsują. Mój dress code? 
Czarne ciuchy i tyle.

Polską „błyskawicę” wspierają też 
sponsorzy. – Pomaga mi PKN Orlen, 
niedawno sponsorem został „Olimp”, 
no i ciuszki mam od Nike. Jestem bar-
dzo zadowolona z takiej współpracy, bo 
mam pieniążki, nie muszę się martwić 
o odżywki, ubrania. Jest mi na pewno 
łatwiej, że ze spokojną głową mogę tre-
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wsze wierzyłam w moją trenerkę Iwonę 
Krupę. Nie liczy się dla mnie opinia in-
nych o niej. Ona jest moim pierwszym 
trenerem i wie jak ze mną działać. Nie ma 
opcji, żeby trenował mnie facet. To nie jest 
taka sama więź, jak pomiędzy kobietami. 
Jak baby się dogadają, to już jest coś.

Teraz wraz z trenerką Iwoną Krupą bar-
dzo starannie planują drogę rozwoju, nie 
nastawiają się, by natychmiast osiągnąć 
apogeum możliwości. – Znam osoby, któ-
re biorą 160 kg na półprzysiad, biegały, 
a teraz nie mają już z czego dołożyć – wy-
jaśnia. – Wiem, że jak będę coraz starsza, 
to coraz trudniej będzie się człowiek re-
generował, będę musiała uważać co jem. 
Więc „moja” siłownia nie jest jeszcze taka 
mocna, mam nadzieję, że trenerka też nie 
będzie szaleć, no i nadal powoli będziemy 
się rozwijać.

Lubi się wyspać
Dzień treningowy młodej, urokliwej 

sportsmenki zaczyna się zwykle dość 
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Miłość do czarnego cacka
Jestem wręcz zakochana jestem 

w moim nowym czarnym BMW, choć 
wcześniej miałam białe. Nie ukrywam, 
że lubię samochody. Jak byliśmy młod-
si, to jeździliśmy z tatą i mamą oglądać 
rajdy i tam się zaraziłam tą miłością, 
choć jeszcze nigdy auta nie prowadzi-
łam w rajdzie. Nie ukrywam, że pla-
nowałam kiedyś z tatą, że po karierze, 
to ja będę kierowcą rajdowym, a on 
moim pilotem, lecz do tego chyba ni-
gdy nie dojdzie, bo tata nie lubi szybko 
jeździć.

nować. Oczywiście nie są to takie pie-
niądze, jak w piłce nożnej, ale zawsze 
jakieś są i to jest najważniejsze.

Cudowni, wspaniali, 
naturalni...

A co będzie dalej, czy ma już jakieś 
plany na czas po skończeniu kariery, 
choć to pytanie dotyczy zapewne jesz-
cze bardzo odległej przyszłości? – Ra-
czej przy sporcie nie zostanę, chociaż 
trenerem chyba mogłabym być, choć 
tylko dorosłych ludzi, bo nigdy nie 
wiem, jak moja trenerka daje sobie radę 
z dzieciakami, jak dała sobie z nami 
radę, gdy byliśmy młodzi (śmiech). Na 
to trzeba mieć cierpliwość, ale przy-

znam też, że już 
myślałam sobie, by 
w przyszłości zająć 
się, zaopiekować się 
ludźmi z zespołem Do-
wna, bo nie ma wielu chęt-
nych, którzy zechcieliby się tego podjąć. 
Kiedyś byliśmy na obozie, gdzie byli 
z nami właśnie ludzie z zespołem Downa 
i były to osoby do rany przyłóż, że mogła-
bym z nimi przez cały czas siedzieć. Na-
turalnie trzeba mieć do tych dzieci cierpli-
wość, ale to inny rodzaj cierpliwości niż 
ta, której wymagają niegrzeczne dzieci. 
Po prostu trzeba się bardziej skupić i pięć 
razy więcej wytłumaczyć, jednak oni są 
wspaniali, cudowni. U nich wszystko 
jest takie naturalne, szczere, prawdziwe, 
nieudawane, więc jeśli będę kiedyś nadal 
miała chęci, by się kształcić w tym kie-
runku, to dlaczego nie?

Zbigniew CIEŃCIAŁA

Róże na 
udzie, kot 

na żebrach, 
pistolet na 

bicepsie

E w a  p r z y k u w a 
uwagę kibiców nie 
tylko swoją urodą, ale 
również tatuażami, któ-
rych ma bardzo dużo. 
Pierwszy z nich powstał 
w marcu 2015 roku. To 
róże na prawym udzie. – 
Oznaczają one, że ktoś jest 
piękny mimo swoich wad – 
komentowała.

Kilka róż znajduje się też na jej le-
wym ramieniu i przedramieniu. Z kolei 
na prawej ręce widnieje angielski napis 
„Mamo i Tato, kocham Was”. Na że-
brach kazała sobie wytatuować kota, 
bo do tych zwierząt ma ogromną sym-
patię. Na prawym nadgarstku widnieje 
mandala, buddyjski motyw artystyczny 
symbolizujący transformacje człowieka. 
– Cały czas kręcą mnie tatuaże i dają 
mi dodatkowego kopa – nie ukrywa 
sprinterka. Ponad rok temu na prawym 
bicepsie pojawił się pistolet, który ma 
symbolizować „wystrzałową dziewczy-
nę”.

Makijaż wszystko załatwi
Niech się skupią na tym, że 

biegam, a nie na urodzie. Na 
modelkę jestem za gruba, 

a poza tym nie mam me-
tra osiemdziesiąt, więc 

modelką nie będę. 
Poza tym makijażem 

można wszystko 
załatwić, makijaż 
przykrywa niektóre 

mankamenty (śmiech).
Wolne życie gekona

Uwielbiam zwierzątka, od kiedy pa-
miętam, zawsze był jakiś pies w domu. 
Mam trzy psy – labradora, polskiego 
gończego i jamnika miniaturkę długo-
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włosego, kota i gekona, który ma bar-
dzo wolne życie. Ale im jestem starsza, 
tym bardziej wolę koty, bo nie czynią 
tyle hałasu, choć myślę, że i psy zawsze 
będą w moim życiu.

Nie dla męża sportowca
Nienawidzę piłki, nie lubię piłkarzy. 

Wolę siatkówkę i koszykówkę, ale bar-

dziej siatkę. Powiedziałam kiedyś, że 
sportowcy to barany, ale wynikało to 
raczej z mojego doświadczenia z byłym 
chłopakiem, sportowcem, myślę jednak, 
że nie warto wszystkich wrzucać do jed-
nego worka, ale wiem, że nigdy moim 
chłopakiem, narzeczonym czy mężem 
nie będzie żaden sportowiec.

Wygłupy po śląsku
Po śląsku nie mówię. Jeszcze moja 

babcia, moi rodzice to tak, ale my z bra-
tem, to tak średnio. No może czasami, 
jak się wygłupiamy, to tak, ale tak na 
co dzień, to nie umiem. Chociaż wiem, 
że ci z Polski lubią, jak ktoś godo po 
śląsku, na przykład powie ty ciu... Sama 
tego śląskiego określenia używam, czę-
sto dosyć.

Czy wiesz, że...
* Ewa Swoboda była mistrzynią Eu-

ropy juniorów w Eskilstunie (2015) 
w biegu na 100 metrów (2015), była 
czwarta na tym samym dystansie pod-
czas mistrzostw świata juniorów młod-
szych w Doniecku (2013) oraz piąta, 
również na 100 metrów, podczas mi-
strzostw świata juniorów w Eugene 
(2014). Miesiąc później uzyskała naj-
lepszy czas eliminacji w biegu na 100 
metrów (11,30) podczas igrzysk olim-
pijskich młodzieży w chińskim Nanki-
nie, lecz w biegu finałowym popełniła 
falstart i została zdyskwalifikowana.

* W 2016 została wicemistrzynią 
świata juniorek w biegu na 100 metrów, 
natomiast w 2017 zdobyła pierwszy 
w karierze medal na seniorskiej impre-
zie – podczas halowych ME w Belgra-
dzie zdobyła srebrny medal po tym, jak 
zdyskwalifikowano za doping Ukrainkę 
Ołesię Powch. W 2019 została halową 
mistrzynią Europy w biegu na 60 m, 
wcześniej wygrała klasyfikację IAAF 
World Indoor Tour na tym dystansie.



SILESIA BUSINESS & LIFE94

* Jest złotą medalistką mi-
strzostw Polski w juniorskich 
kategoriach wiekowych na sta-
dionie i w hali. Halową mistrzy-
nią Polski seniorek na 60 me-
trów (2015, 2017, 2018, 2019). 
Złotą medalistką mistrzostw 
Polski seniorek w biegu na 100 
metrów (2017, 2017, 2018).

* W 2013 czterokrotnie po-
prawiała rekord Polski junio-
rek młodszych w biegu na 100 
metrów (od 11,69 do 11,54. 
Rok później poprawiała ten 
rezultat trzykrotnie uzyskując 
11,45, 11,42 oraz 11,30 (wy-
równany, a następnie popra-
wiony rekord Polski juniorek 
Ewy Kłobukowskiej). W 2016 
wynikiem 7,13 s ustanowiła 
nowy halowy rekord Polski 
w biegu na 60 m, poprawiając 
30-letni rekord Ewy Pisiewicz 
o 0,05 s. 12 lutego 2016 pod-
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czas mityngu Copernicus Cup w Toru-
niu uzyskała wynik 7,07 ustanawiając 
nowy halowy rekord kraju oraz rekord 
świata juniorek. Rezultatem tym wy-
równała także najlepszy wynik na li-
stach światowych należący do Dafne 
Schippers, która jednak już dzień póź-
niej poprawiła swój rezultat na 7,00.

Rekordy życiowe
60 metrów (hala) – 7,07 (12 lutego 

2016, Toruń): rekord Polski i świata 
juniorek, rekordzistka kraju w kategorii 
juniorów młodszych – 7,46 (25 stycznia 
2014, Spała).

100 metrów – 11,07 (1 września 
2019, Berlin) rekord Polski U-23, 2. 
wynik w historii polskiej lekkoatletyki; 
21 sierpnia 2014 (Nankin) rekord Polski 
juniorów młodszych – 11,30, natomiast 
21 lipca 2016 (Bydgoszcz) – 11,12 re-
kord Polski juniorów. 

200 metrów – 23,79 (17 czerwca 
2018, Linz). 
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