
Oczy całego świata biznesu nie tylko regionalnego, ale i metropolitalnego jak co roku z początkiem jesieni 
zwrócone były ku Promnicom. To tam bowiem odbyła się 23 Gala BCC.                   Str.7
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Ludzka twarz nie tylko 
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY

Zielone inwestycje w Katowicach
Dynamiczną przemianę z miasta przemysło-
wego w atrakcyjną do życia stolicę dwumilio-
nowej metropolii dostrzeżono poza granicami 
Polski. Str.3

Wyjątkowe miejsce w Chorzowie
Jest takie jedno miejsce… zupełnie niedaleko, 
bo w Chorzowie II… To Sklep Antyki „Kone-
ser”. Str. 6

R E K L A M A

Akademia Filmu Miejskie-
go Domu Kultury „Koszutka” 
pod patronatem Kazimierza 
Kutza zaprasza na spotkanie 
autorskie z reżyserem Janem 
Matuszyńskim 29 października 
o godzinie 17.00. Nasz gość to 
twórca wielokrotnie nagradza-
nego genialnego � lmu „Ostat-
nia rodzina”. Ten poruszający 
obraz przybliża życie Zdzisława 
Beksińskiego kontrowersyjnego 
artysty, obok którego dzieł nie 
sposób przejść obojętnie. Obok 
losów jego bliskich także… 
W programie rozmowa z re-
żyserem oraz projekcja � lmu 
„Ostatnia rodzina”.  Zapraszam 
na spotkanie. 

Hanna 
Grabowska-Macioszek

„Ostatnia rodzina” 
– spotkanie z Janem Matuszyńskim

7 września - piątek

Amfi teatr w Parku Miejskim
godz. 19.00
Bilety: 30 zł do nabycia w oddziałach SCK, w Amfi teatrze 
przed koncertem i na ww.bilety.siemck.pl



Tym razem na pierw-
szy plan wysunął 
nam się dobry, rze-
telny śląski biznes. 
Jakże by mogło być 
inaczej? Wszak to 
przecież na Śląsku 
właśnie etos pra-
cy od zawsze był 
przykładem dla in-
nych i najwyraźniej 
przez lata się to nie 
zmieniło. Ledwo fe-
towaliśmy 23 Galę 
BCC – Biznes Center 
Club, na której za 
wyjątkowe zasługi 
dla śląskiej przedsiębiorczości i pracy doceniono wybit-
nych przedstawicieli fi rm, nie tylko z naszego regionu, 
ale i całej Polski, a już myślimy o kolejnej edycji Euro-
pejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Kongres ten już w październiku w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym. Oba wydarzenia skłaniają ku 
temu, by o biznesie tym dobrym z ludzką twarzą rozma-
wiać, rozwijać go i promować.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Od Redakcji:
Porozmawiajmy 
o biznesie

Zdarzyło się
Kawałek historii w bibliotece 

Jeszcze do 8 października Miejska Biblioteka Publiczna w Sie-
mianowicach Śląskich przy al. Sportowców 3 zaprasza do oglądania 
wystawy „Meritum - 70 lat tradycji”, która związana jest z jubile-
uszem szkoły. Wśród wielu fotogra� i na wystawie można także 
obejrzeć zdjęcia z kroniki przedstawiające tereny Siemianowic, 
w tym huty i majątku Donnersmarcków oraz budowli z miast 
ościennych, również związanych z tym znamienitym rodem. 
To doskonała gratka dla osób interesujących się historią huty 
i naszego miasta. Z tradycji huty wywodzi się także szkoła, której 
jubileusz właśnie obchodzimy. Stąd ich losy są ze sobą powiązane. 

Huta była nie tylko miejscem pracy wielu siemianowiczan, ale 
ich chlebem i całym życiem.

Jej początki sięgają roku 1836, kiedy to decyzję o budowie podjęli 
Hugo I Henckel von Donnersmarck i berliński Dom Bankowy 
braci Oppenfeld. Nowej hucie nadano nazwę „Laurahütte” czyli 
Huta Laura. W roku 1948 zmieniono nazwę na Huta „Jedność”. 
Zakład ten produkował szeroką gamę wyrobów, z których słynął 
w całej Europie. Jednak z początkiem XXI kończy się dobra passa 
Huty „Jedność”, mają miejsce manifestacje pracownicze, masowe 
zwolnienia, wreszcie upadłość. Huta to już przeszłość, ale zostały 
po niej pamiątki i ślady.

Tadeusz Kijonka w Galerii Artystycznej

Popiersie wybitnego literata, wydawcy miesięcznika Śląsk, poety, 
odsłonięto w Galerii Artystycznej przy Placu Grunwaldzkim 

w Katowicach. - Honorujemy w ten sposób wielkie postacie miasta 
i regionu. Bardzo się cieszę, że lista typowanych co roku nazwisk 
jest bardzo długa. Jest z czego wybierać, bo ludzi zaangażowanych 
w życie kulturalno-społeczne naszego miasta jest i było bardzo 
wiele. Tak właśnie należy powiedzieć o Tadeuszu Kijonce, bo był 
to nie tylko wspaniały literat i poeta, ale przede wszystkim zna-
komity organizator, który potra� ł w sposób niezwykły „zarażać” 
swoimi pomysłami, intencjami i to było coś wspaniałego. Oby 
jak najwięcej ludzi czerpało z jego twórczości, inicjatyw, postawy. 
To był człowiek, który ukochał Katowice, ukochał Śląsk i walczył 
o niego – podkreślał prezydent Marcin Krupa.

Michałkowickie planty już otwarte

Takie miejsca w mieście wyrastają jak grzyby po deszczu. Kolejne 
– planty miejskie – już cieszą i wypełniają czas siemianowiczan. 
– To wyjątkowa przestrzeń nie tylko dla mieszkańców Michałko-
wic, ale wszystkich siemianowiczan – podkreśla prezydent Rafał 
Piech. – To jest kawał historii, to jest prawie 200letni „Zameczek”, 
czyli Pałac Rheinbabenów, który został zrewitalizowany, ale nie 
tylko.  Zrewitalizowana została bowiem też cała przestrzeń wokół 
obiektu – mówi Rafał Piech.

Stawiają na mieszkania komunalne
W Świętochłowicach powstaną nowe mieszkania komunalne. 

S� nalizowanie inwestycji zaplanowane jest w 2020 roku. – Roz-
poczęliśmy wstępne prace projektowe – mówi prezydent Dawid 
Kostempski. – Dotyczą one budowy 100 mieszkań komunalnych 
właśnie w Lipinach. Będą to budynki o typie galeriowców, które 
będziemy budowali etapami, czyli każdego roku powstanie bu-
dynek, który pomieści kilkadziesiąt mieszkań. Obecnie mogę 
powiedzieć o 100 mieszkaniach, natomiast w rozmowach z pro-
jektantami są optymistyczne perspektywy, że może tę ilość da 
się zwiększyć. Mieszkania będą dostępne dla tych osób, które 
w tej chwili zarejestrowane są w rejestrze osób oczekujących 
na mieszkanie, to jest blisko 360 osób – podkreśla prezydent 
Kostempski. Jak zapewnia prezydent, mieszkania nie będą drogie, 
a kryterium przyznawania będzie dotyczyć miedzy innymi tych 
osób, które nie mają zaległości czynszowych.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

2 Z drugiej strony  Nr 10 (33)  4 października 2018 r.

PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rekto-
rat, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury 
Filia „Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Salon Fryzjerski 
„Julia”, Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11, Sklep 
- Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne Wolta, Przy-
chodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ, 
Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� cz-
ny”, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury 
„Batory”, Teatr Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i 
� lie, Muzeum w Chorzowie, Ruch Chorzów, Stadion Śląski, 
Starochorzowski Dom Kultury, PTTK Oddział w Chorzowie 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Chorzów, 
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
ŚWIĘTOCHŁOWICE: OSiR „Skałka”, Centrum Kultury 
Śląskiej Świętochłowice, MBP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Urząd Miasta, Siemianowi-
ckie Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Ja-
rzębina – Osiedle Tuwima , Biblioteka Centralna z Filiami.
BYTOM: Siedziba � rmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 
5, FHU Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii 
Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej
ZABRZE: Teatr Nowy Zabrze
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Zielone inwestycje w Katowicach

Dynamiczną przemianę Katowic z miasta prze-
mysłowego w atrakcyjną do życia stolicę dwumi-
lionowej metropolii dostrzeżono poza granicami 
Polski

Wiele osób zaskakuje informacja, że Katowice to 
trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Lasy, parki 
i stawy stanowią prawie połowę powierzchni stolicy 
województwa śląskiego. Jest to jeden z ważniejszych 
czynników zapewniających wysoką jakość życia w mie-
ście. Doceniają to zarówno sami katowiczanie, jak 
i osoby, które przeprowadzają się do stolicy wojewódz-
twa śląskiego.

Eksperci podkreślają, że w Katowicach duży nacisk 
kładzie się na tzw. przemysł czasu wolnego. - Jako 
Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO mamy szeroką 
ofertę wydarzeń kulturalnych, sportowych. Natomiast 
dla wielu katowiczan bardzo ważna jest także możliwość 
rodzinnego wypoczynku na łonie natury – mówi Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

W katowickiej Dolinie Trzech Stawów, porównywanej 
przez wiele osób do nowojorskiego Central Parku, warto 
założyć rolki i przetestować nową, prawie 4-kilometro-
wą rolkostradę lub wypożyczyć kajak. Można też tam 
spotkać setki biegaczy i wziąć udział w wielu imprezach 
biegowych, w których tradycyjnie wspólnie uczestniczą 
wytrawni zawodnicy i amatorzy. Natomiast największą 
letnią atrakcją dla dzieci jest tu wodny plac zabaw. Z kolei 
lasy na południu miasta cieszą się wielką popularnością 
wśród rowerzystów. W całym mieście jest 170 km dróg 
i tras rowerowych, o osoby nie mające jednośladów 
mogą skorzystać z największej w województwie sieci 

wypożyczalni rowerów miejskich rozsianych po całym 
mieście. Już dziś w systemie zarejestrowanych jest już 40 
tys. mieszkańców, a Katowice zajęły niedawno czwarte 
miejsce w Polsce w „rowerowym rankingu polskich 
miast 2018” portalu morizon.pl.

Zielone dzielnice
- W ostatnim czasie koncentrujemy się na realizacji 

zielonych inwestycji w dzielnicach. Z jednej strony 
mówimy o dużych projektach, jak warte łącznie 10 
milionów złotych rewitalizacje Parków Boguckiego 
i Olimpijczyków czy budowa tężni solankowej. Z dru-
giej strony, w ramach „akcji dzielnica” oraz budżetu 
obywatelskiego, realizujemy kilkadziesiąt drobnych 
projektów polegających na rewitalizacji zaniedbanych 
skwerów w osiedlach. Nasadzamy drzewa, krzewy, 
powstają elementy małej architektury. Tym samym 
tworzymy miejsca, w których mieszkańcy okolicznych 
budynków mogą na ławeczce wśród zieleni odpocząć 
i spotkać się z sąsiadami – podkreśla Ewa Lipka.

Właśnie ta „zielona” polityka miasta, a także kładze-
nie dużego nacisku na walkę o czyste powietrze oraz 
ekologiczny transport wpłynęły na to, że Katowice 
zajęły pierwsze miejsce w rankingu magazynu Forbes, 
w kategorii „najbardziej ekologiczne miasto w Polsce”. 
Jednocześnie przemianę Katowic z miasta przemy-
słowego w nowoczesną stolicę ponad dwumilionowej 
metropolii zauważono w skali międzynarodowej. To 
właśnie stolica województwa śląskiego otrzymała od 
ONZ status gospodarza Szczytu Klimatycznego COP24, 
który w grudniu tego roku przyciągnie do Katowic 30 
tysięcy osób z całego świata, które będą decydować 
o przyszłości globalnej polityki klimatycznej.
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Autostradą do blues-rocka
Rozmowa z Markiem „Maniolem” Manickim, założycielem i gitarzystą Zespołu Highway

Przedstawiłeś mi się jako lider zespołu… 
zespołu muzycznego, a tymczasem odwiedza-
jąc o� cjalną stronę internetową Highway’a 
czytam, że Highway to autostrada… 

Marek „Maniol” Manicki: No poniekąd… 
Highway to właśnie z angielskiego po prostu 
autostrada. I to jest taka autostrada muzyczna. 
Łącząca style muzyczne: blues, rock, boogie, 
country – style wywodzące się z południa 
Stanów Zjednoczonych, mające swoje korze-
nie w latach 70., kiedy to rodziła się muzyka 
rockowa. Gramy zatem muzykę opartą na tych 
właśnie starych kanonach.

Ta muzyka Was uwiodła na tyle mocno, 
że połączyła – w Highway’a?

MMM: To jest jakaś taka wypadkowa naszych 
upodobań muzycznych, a uwiodła nas po prostu 
prawda, która jest w tej muzyce.  Trudno stwier-
dzić nawet, kiedy to tak naprawdę się zaczęło, 
w czym miało swój początek, bo wydaje mi się, 
że słuchamy jej od zawsze. Ale gdybym miał 
sprecyzować? Hmm, byliśmy młodzi, pełni 
wiary we wszystko, pozytywnie do wszystkie-
go nastawieni. To było tak, że zanim powstał 
Highway, każdy z nas grywał już w jakiś innych 
składach. Grywaliśmy wtedy często w jednym 
z bytomskich klubów na różnych jam session. 
Kiedy okazało się, że klub ten może przestać ist-
nieć, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, 
stwierdziliśmy, że przecież to nie może tak być, 
bo my musimy przecież dalej razem grać. Mogę 
powiedzieć też tak, że w moim zamyśle zawsze 
było stworzenie zespołu, bo ja zawsze chciałem 
grać, chciałem tworzyć muzykę autorską. Nie 
„goniłem” za graniem coverów, tylko chciałem 
pisać swoje teksty, swoje piosenki, swoją muzykę. 
Ten zespół zatem był nieunikniony.

A pierwszy koncert z Highwayem? Taki 
pierwszy na poważnie!

MMM: Każdy nasz koncert jest tak jakby 
pierwszym i każdy jest oczywiście na poważnie. 

Każdy koncert to ważne wydarzenie. Nieważne, 
czy mamy grać na małej imprezie, czy dużej, 
podchodzę do grania z wielką dbałością i każdy 
koncert mnie ogromnie cieszy.  Ale do tego 
takiego pierwszego przygotowywaliśmy się 
chyba z miesiąc. Zaprezentowaliśmy już wtedy 
10 utworów autorskich i też kilka coverów. To 
był sierpień 2001 roku. W tamtych czasach 
takich zespołów było bardzo wiele, ale grały 
przeważnie po pół roku, parę miesięcy. My 
gramy już siedemnaście lat, bo decydując się 
wtedy na wspólne granie, wiedzieliśmy, że nie 
będziemy mogli przestać. To nasza pasja, życie 
– nie do końca, bo każdy z członków zespołu 
pracuje jednak zawodowo, a ta muzyka to taka 
nasza odskocznia, „ucieczka” od codzienności.

Skład zespołu zmieniał się przez lata. Jaki 
jest aktualny? 

MMM: Skład się mocno zmieniał, zależnie 
od zespołu i niezależnie. Czasem ludzie sami 
odchodzili, czasem trzeba było komuś podzię-
kować. Obecnie gramy w składzie: Zygfryd 
„Zyga” Soporowski (wokalista), Marek „Ma-
niol” Manicki (gitarzysta), Krzysztof „Cegła” 
Sergiel (druga gitara), Tomasz „Perula” Cygan 
(bas), Arek „Yankes” Jurkiewicz (perkusja), 
Darek „Koszał” Koszałka (instrumenty kla-
wiszowe).

Zespół poza koncertami angażuje się w róż-
nego rodzaju inne aktywności. Waszą muzykę 
można było usłyszeć między innymi w spek-
taklu Teatru Nowego w Zabrzu „Knajpa” . 
W tymże teatrze z Waszym udziałem odby-
wają się także Teatralne Zaduszki Bluesowe.

MMM: Tu trzeba zacząć od naszego 10lecia, 
które odbyło się właśnie w Teatrze Nowym 
w Zabrzu. To było wydarzenie! Koncert zespołu 
rockowego w… teatrze?!? To było coś, czego 
wcześniej nie było. Nowość! Sprawa zgoła 
ryzykowna, kontrowersyjna, ale okazało się, 
że przyszło wtedy bardzo dużo ludzi, wszyst-

kim bardzo się podobało. To był taki moment 
chyba przełomowy, bo my zdobyliśmy zaufanie 
zarówno publiczności, jak i szefostwa teatru, 
że koncert zespołu rockowego i teatr to się 
nie wyklucza, co więcej – to może się udać! 
Odbyłem długie rozmowy na ten temat, że 
fajnie by było stworzyć w Zabrzu taką cykliczną 
imprezę muzyczną – jakiś festiwal bluesowo-
-rockowy. W innych miastach takie wydarzenia 
się odbywają, a Zabrze właśnie takiego nie 
miało. No i tak się zaczęło. Po jakimś czasie 
zadzwonił do nas Zbyszek Stryj z wiadomością, 
że organizujemy Teatralne Zaduszki Bluesowe. 
No i w tym roku będzie już czwarta edycja.

W Zaduszkach biorą udział kapele z całej 
Polski, a tymczasem ostatnio spotkałam się 
z takim stwierdzeniem, że bluesa nie powinno 
się śpiewać po polsku. Co Ty na to?

MMM: Wiesz, co… my jesteśmy kapelą ro-
ckowo-bluesową. Uważam, że mieszkając i żyjąc 
w Polsce, powinno się śpiewać po polsku. Pisze-
my polskie teksty, zatem śpiewamy po polsku. 
Oczywiście, jeśli ktoś chce zaistnieć na świecie, to 
musi śpiewać po angielsku. Nam jednak kariera 
światowa nie grozi. My gramy tu, u siebie. Zespoły, 
które grają taką typową bluesową muzykę, ucie-
kają się do śpiewania po angielsku, ale dlaczego? 
Bo niestety, ale po polsku bardzo mało wokalistów 
i wokalistek potra�  śpiewać. W języku angielskim 
to brzmi lepiej, bo trudniej zwery� kować, kto 
tak naprawdę jest dobry wokalnie. Język polski 
obnaża te braki w wokalu. Co poza tym? Nawet 
jeśli ktoś zna doskonale angielski, nie skupia się 
na tekście piosenki, tylko na ogólnym wrażeniu, 
jakie robi dany utwór. Z tekstami polskimi jest już 
inaczej. Często po koncertach ludzie podchodzą 
do nas i mówią, że wzruszyli się, a nawet popła-
kali na naszej balladzie. Śpiewanie po polsku ma 
zatem wielką moc.

Powiedzmy jeszcze o najnowszej płycie 
„Gruzz&Roll”. Jej premiera miała miejsce 

w kwietniu tego roku zaraz po Wielkanocy 
właśnie na scenie Teatru Nowego.

MMM: To nasza czwarta płyta. Powiem 
nieskromnie, że bardzo fajnie wyszła. Co cie-
kawe – została wydana również na winylu, 
na co mało który zespół naszego pokroju się 
decyduje, ale chcieliśmy naszym fanom i ko-
lekcjonerom zrobić taką niespodziankę.

A na zakończenie rozszyfrujmy na-
zwę Highway.

MMM: Taka ciekawostka. Bo, jak już mówi-
łem śpiewamy po polsku, a tu nazwa zespołu 
angielska. Ale kiedy zakładaliśmy zespół, tak 
jakoś wymyśliliśmy tego Highway’a, więc tak 
już zostało. Dziś pewnie jakbyśmy zaczynali 
nazwa byłaby polska.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Zespół Highway będzie można usłyszeć już 
niebawem w trakcie czwartej edycji Teatralnych 
Zaduszek Bluesowych, o których także na str. 11.

„Gruzz&Roll” – wygraj 
najnowsza płytę Zespołu 

Highway
Kawałki z „Gruzz&Roll” będzie 
można usłyszeć między innymi 
w trakcie Teatralnych Zaduszek 
Bluesowych. A chcielibyście móc 
słuchać ich w swoich domach? 
Nic prostszego! Najnowszy krążek 
Highway’a do wygrania w naszym 
konkursie. 
Odpowiedz na pytanie: Jaki jest 
obecny skład Zespołu Highway i 
kto na czym gra? Na odpowiedzi 
czekam pod numerem telefonu: 
534-675-613.
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Szkoła nie spoczywa na laurach, realizuje coraz więcej pro-
jektów międzynarodowych, aby umożliwić swoim uczniom 
poznanie innych krajów europejskich, ich kultury, języka, 
a przede wszystkim rówieśników. Jest to niesamowita szansa, 
aby zupełnie za darmo spędzić czas za granicą, realizując przy 
okazji zamierzone cele projektowe. W nowym roku szkolnym 
szkoła realizuje w ramach programu Erasmus+:

- „SHS: sporty, healthy, safe” wraz ze szkołami z Rumunii 
i Włoch, jest tu mocno sportowo i zdrowo

- „Good planning, better future”, gdzie partnerują nam Turcy, 
Włosi i Rumunii, a uczniowie szkolą się z zakresu przedsiębiorczości 

- „Bridging cultures” gdzie wraz z Turcją, Grecja, Bułgarią, Ru-
munią i Portugalią odkrywamy tajniki międzynarodowych kultur

- „Fall for water” razem z Francją (Martynika), Rumunią, 
Słowenią i Turcja dbamy o środowisko

Oprócz tego 40 uczniów w ramach projektu POWER „Eu-
ropejscy zawodowcy” w maju 2019r. wyjedzie na miesięczną, 
jak co roku, praktykę na południe Włoch.

Podsumowując, od 2012 roku Zespół Szkół Technicznych nr 
1 w Chorzowie pozyskał ponad 700 tyś euro na realizację 13 
projektów międzynarodowych, w ramach których 370 uczniów 
wyjechało za granicę na spotkania młodzieży lub praktyki. 

I na tym nie poprzestaniemy…..
KOORDYNATOR

MONIKA CHMIELEWSKA

Zespół Szkół Technicznych nr1 
w Chorzowie mocno międzynarodowo
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Wyjątkowe miejsce 
w Chorzowie
Ostatnio miałam ogromną przyjemność odwie-
dzić nowo otwarty salon meblowy w Chorzowie 
przy ul. Floriańskiej 15 o nazwie „Antyki Koneser”. 
Budynek po dawnym dyskoncie Tesco został zmie-
niony w sposób bynajmniej niebanalny i niczym 
nie przypomina dawnego sklepu. Doskonała loka-
lizacja salonu oraz duży parking zapewnia wygod-
ne zapakowanie samochodu,  a na powierzchni 
prawie 1000m2 oferowane są niepowtarzalne i za-
chwycające meble oraz dodatki do wnętrz. 

Firma Antyki Koneser to rodzinna � rma z tradycjami, 
która w sercu śląska działa już od prawie 10 lat. Powstała 
z zamiłowania do sztuki i piękna, niespotykanego zmysłu 
i wyczucia estetyki właścicieli, oraz z potrzeby polskiego 
rynku, na którym trudno o dobre jakościowo meble.  
W dobie minimalizmu i prostoty Antyki Koneser dają 
szansę na urządzenie stylowych wnętrz o wyjątkowym 
charakterze. Przedmioty, które znajdziemy w salonie to 
pojedyncze egzemplarze, wykonane z prawdziwego drew-
na, dzięki czemu każdy mebel jest unikatowy i oryginalny. 

W asortymencie � rmy znajdują się meble  z wielu 
epok i stylów meblarskich, począwszy od mebli baroko-
wych, renesansowych czy rokoko, przez meble w stylu 
secesyjnym, empire, biedermeier, aż po meble z okresu 
międzywojennego i Art Deco. Coś dla siebie znajdzie 
tu nie tylko właściciel rezydencji czy dużej willi, ale 
również osoba dysponującą niewielkim mieszkaniem, 
pragnąca zmienić swoje dotychczasowe wnętrze. Sklep 
Antyki Koneser to nie tylko meble, � rma dysponuje 
również szerokim asortymentem dekoracji i ozdób 
takich jak obrazy, zegary, porcelana, lustra, lampy oraz 
niespotykane nigdzie indziej bibeloty. Propozycje sklepu 
nie tylko zachwycą każdego klienta, ale będą również 
świetną inspiracją dla architektów i dekoratorów wnętrz, 
którzy w swoich projektach potrzebują wyszukanych 
przedmiotów. Meble, które tra� ają do klienta są pro-
fesjonalnie odrestaurowane, a ich cena jest adekwatna 
do jakości.

Poza sprzedażą, � rma Antyki Koneser serwuje 
dodatkowy wachlarz usług. Firma posiada własną, 
profesjonalną pracownię z wykwali� kowaną i doświad-
czoną kadrą renowatorów, którzy nadają „drugie życie” 
również przedmiotom będącym własnością klientów. 
W trosce o najwyższą jakość  � rma zapewnia własny 
transport do nawet najbardziej odległego miejsca w Pol-
sce, jak również eksportuje meble do całej Europy oraz 
innych kontynentach. Cały asortyment � rmy można 
przeglądać oraz kupić w Internecie pod adresem www.
antykikoneser.pl. Warto również śledzić ciekawie pro-
wadzonego bloga oraz media społecznościowe � rmy, 
gdzie znajdziemy wiele informacji na temat meblar-
stwa, łączenia ze sobą różnych stylów oraz pomysłów 
na urządzenie domu czy mieszkania. Niejednokrotnie 
meble z salonu Antyki Koneser były wykorzystywane 
na wielkim ekranie czy deskach teatru. Meble często 
wypożyczane są jako element scenogra� i � lmów i seriali 
z epoki, m.in. znajdziemy je w ostatniej produkcji TVP 
„ Miasto Skarbów”. 

Ze swej strony gorąco zachęcam do odwiedzenia tego 
niezwykłego miejsca w Chorzowie osobiście, które za-
bierze Was w podróż w przeszłość, oraz zainspiruje do 
stworzenia własnej przestrzeni z duchem przeszłości. Jak 
zostałam poinformowana przez Dyrektora ds. Sprzedaży, 
Pana Jacka o� cjalne otwarcie salonu planowane jest na 
4 października br., gdzie na klientów czekają specjalne 
zniżki i niespodzianki. 

KLAUDIA SADOWSKA
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Ludzka Twarz nie tylko śląskiego biznesu
Oczy całego świata biznesu nie tylko regionalnego, ale i metropolitalnego jak 
co roku z początkiem jesieni zwrócone były ku Promnicom. To tam bowiem 
odbyła się 23 Gala BCC. 

Piękne słoneczne niedzielne popołudnie i sceneria rodem z kostiumowego � lmu: 
zabytkowy Pałac Myśliwski, park, a w nim eleganccy goście. Na czerwonym dywanie 
prezentowali się co najmniej jak gwiazdy Festiwalu w Cannes. Co warto podkreślić! 
Ich zasługi dla śląskiego biznesu są warte co najmniej statuetki, przyznawanej przez 
Katowicką Lożę BCC. I takież właśnie statuetki otrzymali. – To nasza cykliczna impre-
za – podkreśla kanclerz Loży Eugeniusz Budniok. – Bardzo mi miło widzieć Państwa 
w tym pięknym miejscu. Niektórych po raz pierwszy, ale większość ponownie, ponieważ 
Katowicka Loża BCC spotyka się blisko od ćwierć wieku. W tym roku po raz pierwszy 
wręczamy nagrodę za Ludzką Twarz Biznesu i to jest właśnie ten element wyróżniający 
23 Galę spośród dotychczasowych. To nagroda za wsparcie, za pomoc, za działanie 
na rzecz innych. Przyznajemy ją przedsiębiorcom, którzy zauważają potrzeby innych. 
Nasze nagrody wręczamy przedstawicielom � rm o ugruntowanej pozycji na rynku 
nie tylko na Śląsku, ale i na świecie – zaznacza Eugeniusz Budniok.

Biznes niejednokrotnie rządzi się twardymi, trudnymi zasadami. Jak podkreśla 
jednak Eugeniusz Budniok Biznes Center Club promuje biznes prawy, uczciwy, 
który wspiera, pomaga i daje dobry przykład. Dowodem na to są działania przed-
siębiorców, którzy udzielają konkretnego, niejednokrotnie bardzo wysokiego 
wsparcia � nansowego innym. Właściciele dobrze prosperujących � rm potra� ą 
być bardzo hojni i pomocni. Katowicka Loża BCC co roku wręcza czeki, które 
właśnie od śląskich biznesmenów otrzymują konkretne instytucje: kluby sportowe, 
czy szkoły, czy hospicja. W ten sposób chce uhonorować tych przedsiębiorców za 
ich działalność charytatywną.  – To nie tylko promocja biznesu, ale to wielkie święto 
biznesu, dobrego biznesu. – Podkreślam to bardzo wyraźnie – śląscy przedsiębiorcy 
bardzo, bardzo chętnie dzielą się z innymi. Bardzo często nie upubliczniają tego 
typu działań, bo nie robią tego dla poklasku. My jednak chcemy pokazać tę ludzką 
twarz biznesu – kwituje Eugeniusz Budniok. 

Klub bardzo aktywnie promuje działalność obywatelską � rm i właścicieli, zachęcając, 
by angażowali się w pomoc społeczną. Członkowie Klubu przekazali do tej pory 4 
miliardy złotych na działania pomocowe. BCC wspiera między innymi organizacje 
pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, funduje stypendia dzieciom z niezamożnych 
rodzin, zdolnym studentom i młodym sportowcom. Osobom bezrobotnym pokazuje, 
czym w praktyce jest faktyczna odpowiedzialność biznesu i solidarność społeczna. 

— Rozmawiamy tu o biznesie. Mało tego! W trakcie Gali nagrodzeni zostają ci, 
którzy są wybitni w tworzeniu tego naszego śląskiego biznesu, metropolitalnego 
biznesu. Cieszę się bardzo, że podtrzymywana jest ta tradycja spotkań biznesowych 
w nieco innych przestrzeniach niż na co dzień. Sądzę, że atmosfera i sceneria bę-
dzie sprzyjać ciekawym pomysłom, decyzjom i tematom. – podkreśla prezydent 
Katowic Marcin Krupa. 

Jak sądzę goście Gali BCC rozjeżdżali się tym razem do domów z lekką nostal-
gią. Tegoroczna Gala wszak była niestety ostatnią organizowaną w tym miejscu. 
Niebawem zabytkowy Pałac Myśliwski w Promnicach zostanie przeobrażony na 
muzeum. Przyszłoroczne wydarzenie odbędzie się już najprawdopodobniej w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym. I choć obiektowi temu nie można odmówić 
wszystkich cech eleganckiej nowoczesności jakie powinien spełniać taki obiekt do 
organizowania biznesowych wydarzeń, trudno porównywać go z Promnicami. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Odznaczenia państwowe
Złoty Krzyż Zasługi – prof. Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa
Srebrny Krzyż Zasługi – dr Adam Mokrysz – Grupa Mokate
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Śl.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju – Bogdan Traczyk

Statuetka Cezara Śląskiego Biznesu
HR Quality Sp. z o.o. Sp. K. - Łukasz Gwizdała

Diamenty do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu
American Heart of Poland S.A.- prof. Paweł Buszman
Apauly Group Sp. z o.o. - Joanna Pauly
Doosan Babcock Energy Polska S.A. - Ryszard Siwoń-Olszewski
Główny Instytut Górnictwa – prof. Stanisław Prusek
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.- Bogdan Traczyk
Grupa Marat – Przemysław Małecki
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Tehnicznych - „Pro Novum” Sp. z o.o. - Jerzy 
Trzeszczyński

Złote statuetki Menedżera 25-lecia
 Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.- Piotr Pięta

BetaMed S.A.- Beata Drzazga
Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – prof. Krzysztof Sodowski
GeoMedical Sp. z o.o. - Adam Zaremba-Śmietański
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.- Artur Tomasik
Grupa Mokate – Teresa i Kazimierz Mokryszowie
Grupa Noma - Jerzy Kubacki
Maksimum Sp. z o.o. Holding Sp. Komandytowo-Akcyjna – Krystian Miklis
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. – Wojciech Kuśpik
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
- Zbigniew Gieleciak
Statuetka Specjalna Cezara Śląskiego Biznesu 
 Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

Śląski Medal Solidarności
American Heart of Poland – prof. Paweł Buszman 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Ewa Stachura-Pordzik
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju – Bogdan Traczyk
Śląski oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – prof. Katarzyna 
Michalska-Małecka
DB Cargo – Marek Staszek
Ludzka Twarz Biznesu – apel Loży Katowickiej BCC do przedsiębiorców 

Laureaci 23 Śląskiej Gali BCC
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Ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice 

mają prawo do kontaktu z dzieckiem niezależnie od władzy 
rodzicielskiej. W społeczeństwie często mylnie uważa się, że 
rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może mieć usta-
lonych kontaktów z  dzieckiem, natomiast władza rodzicielska 
a kontakty z dziećmi to dwie zupełnie różne instytucje, wystę-
pujące często niezależnie od siebie. Warto wskazać, że nawet 
w sytuacji gdy rodzic został pozbawiony przez sąd władzy 
rodzicielskiej nad dzieckiem, to nadal ma prawo do kontaktów 
z nim, chyba że sąd zakaże utrzymywania kontaktów jeżeli 
zagraża to dobru dziecka lub je narusza. Prawo do kontaktów 
z dzieckiem przysługuje rodzicom także wtedy, gdy dziecko 
przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie 
zastępczej. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy 
ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, 
w szczególności może:

zakazać spotykania się z dzieckiem;
zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności 

drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub 
innej osoby wskazanej przez sąd;

ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumie-
wania się na odległość;

zakazać porozumiewania się na odległość.

Kontakty z dzieckiem to nie tylko przebywanie z dzieckiem 
(odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego 
stałego pobytu) ale także bezpośrednie porozumiewanie się, 
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków 
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komu-
nikacji elektronicznej.

W sytuacji gdy dziecko przebywa na stałe u jednego z rodzi-
ców, rodzice określają wspólnie sposób utrzymywania kontaktów 

z dzieckiem przez drugiego z nich, kierując się dobrem dziecka 
i należy wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenia. Gdy brak jest 
porozumienia między rodzicami musi zostać rozstrzygnięte to 
przez sąd opiekuńczy. Odpowiednio wygląda to gdy dziecko 
nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje 
opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem Sąd opiekuńczy, 
gdy dana sprawa tego wymaga może zobowiązać rodziców do 
określonego postępowania, w szczególności skierować ich do 
placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, 
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną po-
moc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania 
wydanych zarządzeń.

Rodzice dziecka nie pozostający w związku małżeńskim 
chcąc ustalić kontakty powinni złożyć wniosek do sądu rejo-
nowego, według właściwości miejsca zamieszkania dziecka. 
W przypadku rozwodu sąd w wyroku orzekającym rozwód  
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim 
dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzie-
ckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest 
obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków 
o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 
kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne 
z dobrem dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuń-
czym, rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba 
że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Pamiętajmy, że często utrudniony kontakt z małoletnim 
dzieckiem ma nie tylko rodzic, ale także inne bliskie dziecku 
osoby. Kłótnie rodzinne i nie radzenie sobie z problemami 
między dorosłymi bardzo często powodują utrudnianie relacji 
z dziećmi. Takie zachowanie niewątpliwie źle wpływa na rozwój 
emocjonalny dzieci.  

W takich przypadkach prawo przewiduje uregulowanie 
kontaktów na takich samych zasadach jak w przypadku rodzi-
ców, art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że 
przepisy oddziału (oddział III KRiO- kontakty z dzieckiem) 
stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziad-
ków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli 
sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Sąd 
ustala kontakty z osobami innymi niż rodzice, jeżeli leży to 
w interesie dzieci.

Z doświadczenia wynika, iż coraz częściej mamy do czynienia 
ze sprawami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem pomiędzy 
dziadkami oraz rodzeństwem, Należy pamiętać, iż taka droga 
prawna również jest akceptowana przez wymiar sprawiedliwości.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
WALKI Z RAKIEM PIERSI  

CZYLI WSZYSTKO O POPULACYJNYM PROGRAMIE WCZESNEGO 
WYKRYWANIA RAKA PIERSI (MAMMOGRAFII) 

 
– Pamiętaj! Rak wcześnie wykryty jest uleczalny! – 

 

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet! Ryzyko zachorowań 
znacząco wzrasta po 50 roku życia. 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 
 
MAMMOGRAFIA 

Na wyniki leczenia w istotny sposób wpływa wczesne wykrycie nowotworu. Mammografia ułatwia 

rozpoznanie zmian patologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 
CO SPRZYJA ROZWOJOWI RAKA PIERSI? 

 

 wiek po 50 roku życia 

 rak piersi wśród członków rodziny 

 stwierdzone mutacje w genach BRCA 1 lub BRCA 2 

 wczesna pierwsza miesiączka przed 12. rokiem życia 

 późna menopauza po 55. roku życia 

 urodzenie dziecka po 35. roku życia 

 bezdzietność 

 nieleczone zmiany chorobowe piersi 

Muzeum w Chorzowie
WYSTAWY
czasowe:
„O niepodległość i granice 1914–1922”. Wystawa z okazji obchodów 100 

rocznicy odzyskania Niepodległości – wernisaż / szczegóły na stronie www.

OFERTA EDUKACYCJNA
Oferta edukacyjna dostępna na stronie internetowej Muzeum. 

WYDARZENIA
21 października 2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – „Muzyczne Poranki”: 

Koncert w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laure-
atów Konkursów Muzycznych.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Promocja II tomu monogra� i: Chorzów: Od wioski do założenia miasta, 

red. prof. Jan Drabina / szczegóły na stronie www.
Więcej informacji na www.muzeum.chorzow.pl

„Mały czarny”
Pod takim właśnie tytułem odbywają się warsztaty w Teatrze Czarnego 

Tła w Chorzowie. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży.

Na tę swoją formę artystycznej aktywności teatr zaprasza w środy w godz. 
16.30-18.30. Ponadto w repertuarze:

6 sobota godz. 14.00 Weekend za pół ceny „Ale...cyrk...”
6 sobota godz. 16.00 Weekend za pół ceny „Królowa - rock bajka”
6 sobota godz. 18.00 Weekend za pół ceny „Kosmiczna podróż”
7 niedziela godz. 16.00 Weekend za pół ceny „Ale...cyrk...”
27 sobota godz. 16.00 „ Królowa - rock bajka”
27 sobota godz, 18.00 „Kosmiczna podróż”
28 niedziela godz. 16.00 „Ale...cyrk...”

TCZT
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P R O M O C J A

Siódma kadencja samorządowa dobiega 
końca, co w jej czasie udało się Panu zreali-
zować jako Prezydentowi Miasta i co uważa 
Pan za największy powód do zadowolenia?

W pierwszej kolejności na pewno warto 
wymienić: wyremontowanie ponad 32 kilo-
metry dróg miejskich, a także wybudowanie 
17 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, 
łączących nasze miasto z miastami ościenny-
mi, rewitalizacja wszystkich skwerów, parków 
miejskich i basenów, zainteresowanie opinii 
publicznej i rządu problemami gospodarowania 
uciążliwymi odpadami w gminach, uratowanie 
miejskiego szpitala od likwidacji, pozyskanie 
dla niego kontraktu oraz odzyskanie od NFZ 
zaległych milionów złotych za wykonane usługi 
medyczne. Ostatnim zrealizowanym priorytetem 

było wprowadzenie istotnych zmian w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, 
dzięki czemu pozyskaliśmy nowe obszary miasta 
pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny 
sprzyjające inwestycjom rozwojowi przedsię-
biorczości w mieście.  

Które zadania chciałby Pan dalej konty-
nuować?

Chcę wraz z mieszkańcami rozwijać proces 
rewitalizacji i wzrostu gospodarczego całego 
miasta. Rozpoczęliśmy go razem, tj. mieszkańcy, 
Urząd Miasta i przedsiębiorcy. Łączymy nie-
ustannie potencjał intelektualny na spotkaniach, 
warsztatach i konsultacjach, by Siemianowice 
Śląskie były miastem na weekend – czyli o wy-
jątkowych walorach turystyczno-rekreacyjnych 
– i na całe życie, czyli przyjazne każdej grupie 
wiekowej i społecznej, z rodziną na czele.

Jest Pan współinicjatorem petycji mieszkań-
ców Metropolii i samorządowców postulującej 
zmiany w projekcie ustawy antyodorowej. 
Jakie są postępy w tej sprawie?

W tej chwili bardzo wiele zależy od strony 
rządowej, a konkretnie od tego, czy – zgod-
nie obietnicą wyartykułowaną w trakcie prze-
kazywania przeze mnie petycji w Warszawie 
– ministerstwo wprowadzi zapis do ustawy 
antyodorowej, w myśl którego przetwarzanie 
odpadów uciążliwych będzie możliwe wyłącznie 
w pomieszczeniach zamkniętych. Równolegle 
do lobbowania w Rządzie, wnosimy o regularne 
kontrole w uciążliwych � rmach, które są karane 

za wszelkie nawet drobne wykroczenia. Ponadto 
wprowadzamy kluczowe zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego oraz 
w studium, dzięki którym, wykluczymy dalszy 
rozwój uciążliwych � rm oraz powstawanie no-
wych na terenie naszego miasta.  

Coraz więcej podmiotów gospodarczych 
lokuje swe inwestycje w strefach ekonomicz-
nych wzdłuż trasy opolskiej. Ile to dało miejsce 
pracy i jakie będę kolejne inwestycje?

Faktycznie w ciągu ostatnich lat wzrasta 
wśród inwestorów, ale również wśród miesz-
kańców Śląska i Zagłębia, spontaniczna moda 
na Siemianowice Śląskie. W od 2015 roku 
wsparliśmy od strony urzędniczej projekty 
inwestycyjne, które dzięki naszemu zaangażo-
waniu są realizowane w rekordowo krótkich 
terminach. I tak w ciągu trzech lat nowe za-
kłady produkcyjne i logistyczne, takie jak np. 
Brand Springs, Adient Seatings Poland czy 
Kanlux dały blisko 2 tysiące nowych miejsc 
pracy. W niedalekiej przyszłości planujemy 
rozpocząć kolejny projekt miejski przycią-
gający inwestorów. To budowa tzw. Sektora 
333, czyli specjalnej strefy przystosowanej pod 
inwestycje biznesowe w okolicach Michałko-
wic i ulic Bytomskiej i Rozwojowej. Liczymy, 
że powstanie tam wiele nowych miejsc pracy. 
Warto też wspomnieć o modzie na mieszkanie 
w Siemianowicach Śląskich, co pośrednio też 
ma wpływ na gospodarkę i rynek pracy. Kiedyś 
nasze miasto było postrzegane jako przyczółek 
dużych Katowic, niemal jak ich dzielnica. Dzi-
siaj Siemianowice są wybierane przez klientów 
nieruchomości i deweloperów jako dobra, kon-
kurencyjna i alternatywa lokalizacja wobec in-

westowania 
w miastach 
większych. 
Powodem 
jest fakt, że 
choć histo-
ria miasta 

związana była z minioną już epoką węgla i stali, 
to dzisiaj jest ono na wskroś kompaktowe, 
nowoczesne, bardziej zielone, rodzinne i po 
prostu przytulne.

Wiele przedsięwzięć zrealizowanych ostat-
nio w sferze infrastruktury, wypoczynku 
i rekreacji sprawia, że zarówno wizerunek 
jak i charakter Siemianowic Śląskich bardzo 
się zmienia. Jakie są następne plany?

Moje plany to tak naprawdę wynik wspól-
nej pracy i regularnych kontaktów i rozmów 
z mieszkańcami, od młodzików po senio-
rów oraz oczywiście z przedsiębiorcami. 
W obu przypadkach oczekiwania są takie 
same. Miasto ma być przyjazne wszystkim 
grupom wiekowym i społecznym. Ma być 
czyste i bezpieczne, a przestrzeń publiczna 
ma zachęcać do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Stąd w planach dalsze rewitalizacje 
wszystkich pozostałych parków i zakątków 
przyrody, budowa wielu boisk multifunkcyj-
nych dla młodzieży, stref rodzinnych, stref 
rekreacyjno-sportowych, ławek, altanek, 
ścieżek rowerowych, chodników i całej in-
frastruktury wypoczynkowej, z nowymi bło-
niami przy Stawie Rzęsa na czele. Tym samym 
jesteśmy przekonani, że realizacja wszystkich 
planów wypełni przestrzeń miejską obiektami 
i zielenią, które będą służyć mieszkańcom 
i turystom. Tych ostatnich zaś chcemy tak 
rozkochać w naszym mieście, by postanowili 
się do niego przeprowadzić.  

Miasto ma być przyjazne, czyste i bezpieczne
Rozmowa z Rafałem Piechem, prezydentem Siemianowic Śląskich

Odnowione Planty Michałkowickie od sierpnia służą mieszkańcom miasta.

Nowo wyremontowany Zameczek to kolejna atrakcja na turystycznej mapie miasta.

Skwer Laury nocą nęci aurą tajemniczości, spokoju i re� eksji.

Najstarsza w Polsce siemianowicka Pływalnia Miejska odmłodniała 
po gruntownej rewitalizacji.

Miasto wzbogaciło się o ponad 
32 kilometry nowych nawierzchni dróg
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Pochodzący z Gambii gra na tradycyjnym zachod-
nioafrykańskim instrumencie – korze. Należy do 
znanej rodziny jali, czyli muzyków specjalizujących 
się w pielęgnowaniu rodzimej kultury i obyczajów. 
Jego ojczystym językiem jest Mandinka, znamienna 
dla regionu Senegambii, nieposiadająca jednak for-
my pisemnej. Dlatego też szczególne znaczenie dla 
rozpowszechniania tradycji i wiedzy historycznej ma 
tam przekaz ustny. Najbardziej typową formą tego 
przekazu są pieśni tradycyjne wykonywane przez 
rodziny jali. Tych muzycznych „kronikarzy” często 
określa się także mianem griotów. Jest to wyjątkowo 
odpowiedzialna funkcja, przekazywana z ojca na 
syna – griotem nie można zostać – trzeba urodzić 
się w rodzinie griotów. Instytucja jali czy griotów 
jest powszechna w całej Afryce Zachodniej, a jej 
początki sięgają czasów wczesnego średniowiecza.

Buba należy do uznanej w Gambii rodziny griotów. 
Jego dziadek Alhaji Bai Konte oraz ojciec Kausu Kuy-
ateh i wujek Dembo Konte to wybitni wirtuozi kory. 
Ich wizerunki i nagrania to najczęściej pojawiające 
się elementy we wszelkich publikacjach dotyczących 
kory czy tradycji griotów, a nagrane przez nich płyty 
tra� ły do kanonu muzyki tego regionu. Również 
kobiety w jego rodzinie – babka, matka i siostra 
zajmują się śpiewem. Tak więc już od najmłodszych 
lat, kontynuując rodzinną tradycję, Buba uczył się 
gry na korze i śpiewu. Stereotypowo afrykańską 

muzykę kojarzymy z bębnami, podczas gdy jali grają 
na różnych instrumentach, np. na balafonie czy 
koni. Jednak dla mieszkańców Zachodniej Afryki 
to kora jest najbardziej wyrazistym instrumentem, 
którego melodie niezmiennie towarzyszą pieśniom, 
legendom i prawdom przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie.

Buba gra na korze od ponad 20 lat. Wcześniej kon-
certował w Gambii i Senegalu, a od kliku lat również 
w Europie. Występ artysty to popis umiejętności gry 
na 21-strunowym instrumencie, ob� tujący w impro-
wizacje i solówki, zapewniający niepowtarzalną ucztę 
dla ucha. Kora jest instrumentem zaliczanym do gru-
py chordofonów szarpanych, rodzajem 21-strunowej 
harfy. Zbudowana jest z dużej tykwy rozciętej w po-
łowie i pokrytej krowią skórą, tworzącej rezonator, 
do której przymocowany jest mostek, podobnie jak 
w lutni i gitarze. Brzmienie instrumentu przypomina 
dźwięk harfy – jest delikatne i urzekające. Gra na 
korze to wielka sztuka – wytrawny muzyk – taki 
jak Buba – potra�  zagrać jednocześnie trzy linie: 
akordy, linie basową i improwizacje – w całości, 
wraz z brzmieniem kojącego głosu Buby, tworzy to 
wspaniałą i odprężającą harmonię.

Bilety w przedsprzedaży kosztują 20 złotych, w dniu 
koncertu kosztować będą 30 złotych. Dostępne są 
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

SCK

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, 12. 10., godz., 19.00, Festiwal „Jazz i literatura” 

Koncert BUBY BADJIE KUYATEHA

  Wieczór z poezją śpiewaną, w wykonaniu 
jednego z najlepszych w Polsce zespołów 
uprawiający balladę z umiejętnie dobranym 
tekstem i niebanalną oprawą muzyczną.

Swój program opierają w większości na wier-
szach Adama Ziemianina, wybitnego krakow-
skiego poety, a także na utworach autorstwa Oli 
Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. 
Zespół nawiązał także współpracę z poetą mło-
dego pokolenia Krzysztofem Cezarym Buszma-
nem, do wierszy którego powstaje coraz więcej 
piosenek. Mądra re� eksja, a� rmacja życia we 
wszystkich jego przejawach, liryka najwyższej 
próby i optymizm, to oprócz przepięknej har-
monii głosów wokalistów i akompaniujących 
instrumentów dominanty przekazu i stylu wy-
konawczego „U STUDNI”.

Współtworząc przez wiele lat (1984-2012) Stare 
Dobre Małżeństwo, wyznaczyli rozpoznawalne 
brzmienie i styl muzyczny tej legendarnej grupy. 
Swoje doświadczenie wykorzystują także wspiera-
jąc zespoły: „Bohema” (Darek Czarny), „WYSPA” 
i „Do Góry Dnem” (Ola Kiełb) czy „Hoodoo Band” 
(Andrzej Stagraczyński). Twórcze osobowości, 
naturalność i swoboda bycia na scenie, i świetny 
kontakt z publicznością gwarantują wyjątkowość 
każdego koncertu „U STUDNI”. Zespół brzmi 
swojsko i świeżo. Znane i świetnie wyważone 
brzmienie gitar Darka Czarnego i Ryśka Żarow-
skiego, basu Andrzeja Stagraczyńskiego i jedynych, 
niepowtarzalnych skrzypiec Wojtka Czemplika 
zyskały sobie szerokie kręgi fanów – w różnym 
wieku. Obecność w zespole Oli Kiełb to dodat-
kowy walor grupy, o której mówi się, że posiada 
własną, swoistą magię. A to nic innego jak dbałość 
o słowo, o jego piękno i jasność przekazu, co jest 
wielką zaletą zespołu.

Zespół ma w swoim dorobku trzy płyty: U 
Studni  (Dalmafon 2013),  Wąwóz naszych 
czasów (Dalmafon 2014) oraz Wspólne zdję-
cie (Dalmafon 2017), które przygotowali z ogrom-
ną pieczołowitością. Nie brak tu wspaniałej energii, 
różnorodności tematów i motywów, co świadczy 
o niezwykłym potencjale twórczym zespołu.

Grają w całej Polsce, a żywy kontakt ze słu-
chaczami, integracja duchowa, chęć i potrzeba 
wspólnego śpiewania z publicznością podczas 
koncertów stanowią dla nich podstawę działania.

„U STUDNI” zasilają swoimi talentami:
Dariusz Czarny – gitary, śpiew, aranżacje
Wojciech Czemplik – skrzypce, altówka, man-

dolina, śpiew, aranżacje
Ola Kiełb-Szawuła – gitara, śpiew, aranżacje
Robert Jaskólski – gitara basowa, aranżacje
Ryszard Żarowski – gitary, śpiew, aranżacje
oraz gościnnie: Adam Ziemianin – poeta
Bilety na koncert w cenie 25 złotych są dostępne 

w kasach SCK oraz on-line nawww.bilety.siemck.pl 

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji,  19.10., godz. 20.00

„U STUDNI”

Jeszcze do 30 listopada w przestrze-
niach galeryjnych Działu teatralno-
-Filmowego MHK będzie można 
oglądać wystawę „Sceniczne kreacje. 
KOSTIUM”

11.10. o godzinie 18.00 odbędzie 
się spotkanie pod tytułem „Jak ubrać 
aktora?” O tworzeniu kostiumów roz-
mawiamy z Barbarą Ptak – autorką 
projektów do około 130 spektakli 
i 70 � lmów, między innymi „Ziemi 
obiecanej”, „Królowej Bony” oraz 
„Nocy i dni”. HGM

Galeria Pod 11, 
Muzeum Historii 

Katowic, 
Dział 

Teatralno-Filmowy

„Sceniczne kreacje” 
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Nasza recenzja

Bo gdyby nim był, nikt nie uczyniłby z niego gwiazdy telewizyjnego 
reportażu… A tymczasem zrobili to wspaniali młodzi ludzie, uczestnicy 
„Lata z teatrem” Teatru Nowego w Zabrzu, prezentując na deskach tamtejszej 
sceny wesołe, inteligentne widowisko, które wraz z córką z przyjemnością 
obejrzałam w trakcie 9 Nocy Teatrów Metropolii.

Rozmyślając o losach Koziołka, mimo wszystko trudno jak sądzę nazwać 
go Matołkiem, bo choć święcie wierzył, że uda mu się podkuć kopytka 
w Pacanowie, no to swoim sprytem przechytrzył między innymi czarownicę, 
uporał się z kapryśną królewną, a na dodatek oczarował baby w czerwonej 
spódnicy (od razu pożałowałam, że sama takowej na spotkanie z nim nie 
przywdziałam). 

Cudowna przezabawna książka Kornela Makuszyńskiego dzięki utalen-
towanym młodym ludziom ponownie wywołała uśmiech na mojej twarzy. 
Jakże przyjemnie było przypomnieć sobie dowcipne dialogi, które jak się 
okazuje, jeszcze pamiętałam ze swojego dzieciństwa. Bardzo ciekawym 
i oryginalnym pomysłem było przedstawienie historii Koziołka w formie 
telewizyjnego reportażu. Mimo, że raczej nie jestem zwolenniczką uwspół-
cześniania literatury klasycznej, a szczególnie tej dziecięcej, pomysł ten 
wyjątkowo mi się podobał.  Na pewno była to forma bardziej wymagająca 
niż tradycyjne ukazanie znanej opowieści. Niech mi ktoś jeszcze kiedyś 
powie, że „ta dzisiejsza młodzież” jest taka beznadziejna! Opinii tej mówię 
zdecydowane „nie”! Młodzi spisali się rewelacyjnie, dając popis umiejętności 
nie tylko aktorskich… Brawo!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nie taki znowu Matołek
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Rzeczywistość przedstawiona, 
czyli Festiwal Dramaturgii Współczesnej
Już po osiemnasty w Teatrze Nowym w Zabrzu rusza Festiwal 

Dramaturgii Współczesnej. Szykuje się zatem prawdziwa gratka 
dla wszystkich teatromanów.

Ale i nie tylko! Dla wszystkich, którzy poszukują niecodzien-
nych doznań artystycznych, wrażliwych na sztukę, chcą odkry-
wać rzeczywistość przedstawioną. A przedstawiona zostanie 
ona przez najlepsze teatry w całej Polsce, które na zaproszenie 
Teatru Nowego w Zabrzu, pojawią się na tamtejszej scenie już 13 
października. Dobrze zapamiętajcie tę datę! Przez niemal dwa 
tygodnie codziennie, a nawet kilka razy dziennie widzowie będą 
mogli oglądać konkursowe realizacje Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej i te pozakonkursowe i to nie tylko w teatrze, ale 
w wielu interesujących miejscach na terenie Zabrza. Festiwal 
to jednak nie tylko spektakle, ale wiele imprez towarzyszących. 
Odbędą się między innymi wydarzenia z udziałem młodzieży. 
Będą to prezentacje dramatów współczesnych w wykonaniu 
młodzieżowych  grup  teatralnych.  Organizatorzy nie zapomnieli 
też i o najmłodszych. Dla nich dedykowana jest „Smykom 
Rzeczywistość przedstawiona”. Festiwal to także okazja do 
wymiany doświadczeń, ciekawych spotkań, dyskusji widzów 
z twórcami, rozmów zarówno o samych spektaklach i wyda-
rzeniach związanych z przeglądem, ale i kondycji teatru, sztuki 
współczesnej - nurtu ukierunkowanego na realizacje i inter-
pretacje dramatu (polskiego jak i obcego) powstałego po 1989 
roku, który stara się spełniać postulat „lustra rzeczywistości” 
i pokazywać człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, 
obyczajowym, politycznym, religijnym.

Długo by pisać i mówić o zabrzańskim festiwalu. Po co, jeśli 
można po prostu wziąć w nim udział i przekonać się czym 
jest jego „Rzeczywistość przedstawiona”, do czego zachęcam. 
Repertuar na naszych łamach na stronie 1, a więcej informacji 
na www.teatrzabrze.pl.

Szum morza, zapach ryb 
i budyniowych ciastek

4 października zapraszamy do Teatru Nowego w Zabrzu na 
premierę spektaklu Jaroena Van Haele „Morze ciche” w reżyserii 
Łukasza Zaleskiego! Początek o 18.00.

Ta poetycka opowieść ma szansę wzruszyć i ukazać 
nam świat osób niesłyszących, żyjących na co dzień 
bez dźwięków i słowa wypowiadanego. Na spektakl ten 
zapraszamy dzieci zarówno słyszące, jak i niedosłyszą-

ce. Obok języka migowego pojawi się również słowo 
mówione, a wspólna integracja pozwoli zapoznać się 
z różnymi światami i ich ograniczeniami. Czy oby na 
pewno te światy tak bardzo się różnią? A może jednak 
mają ze sobą wiele wspólnego?

Współczesna kultura oparta jest głównie na dźwięku, dlatego 
też osoby niesłyszące i niedosłyszące często boją się przełamać 
i wyjść z domu, chociażby na spektakl do teatru. Dlatego też 
Teatr Nowy w Zabrzu „wychodzi” do szkół, ośrodków i placówek 
wychowawczych, w których uczą się dzieci z wadami słuchu. 
W ramach projektu, którego organizatorem jest Instytut Tea-
tralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaplanowaliśmy kilkanaście 
wyjazdów między innymi do: Katowic, Krakowa, Warszawy, 
Kalisza i Kutna.

Zapraszamy do świata „Morza cichego”, gdzie szum morza, 
zapach ryb i budyniowych ciastek... zyskują zupełnie inny 
wymiar.... – Rzecz bardzo interesująca – mówi dyrektor Te-
atru Nowego w Zabrzu Jerzy Makselon. – Fakt, że spektakl 
adresowany jest także do dzieci niesłyszących podkreśla jego 
oryginalność i niezwykłość. Niby w założeniu jest to spektakl 
dla dzieci, ale myślę, że powinien zobaczyć go każdy dorosły 
– podkreśla Jerzy Makselon.

Jak zaznacza dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu ta przejmu-
jąca opowieść pełni funkcję integracyjną, ukazując osobom 
słyszącym specy� kę świata niesłyszących i niedosłyszących. 

Spektakl można było  oglądać już w trakcie otwartej próby 
podczas 9 Nocy Teatrów Metropolii.

JAROEN VAN HAELE
MORZE CICHE
Przekład: Jadwiga Jędryas
Reżyseria: Łukasz Zaleski
Adaptacja i wideo: Amadeusz Nosal
Scenogra� a i kostiumy: Kaja Migdałek
Muzyka i dźwięk: Kamil Tuszyński
Występują: Anna Konieczna, Danuta Lewandowska, Joanna 

Romaniak
Premiera: 4 października 2018 r.
Spektakl „Morze ciche” powstał w ramach Konkursu im. Jana 

Dormana. Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego. Będzie prezentowany w szkołach 
i innych placówkach kulturalno-oświatowych.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl.

Teatr Nowy pełny bluesa
Podobno nie powinno się go śpiewać po polsku, bo to w opinii 

niektórych profanacja tego gatunku muzycznego. Jego korzenie 
bowiem sięgają południa Stanów Zjednoczonych i tylko jako 
muzyka społeczności afroamerykańskiej coś znaczy. Otóż 
niekoniecznie! Bo jeśli ktoś go śpiewa naprawdę genialnie? To 
czemuż by nie mógł śpiewać po polsku?!?

Tezie tej hołduje Teatr Nowy w Zabrzu, już po raz czwarty 
organizując Teatralne Zaduszki Bluesowe. W wydarzeniu biorą 
udział artyści z całej Polski. - Teatr Nowy w Zabrzu „zakolegował” 
się z jednym z najpiękniejszych gatunków muzycznych, jakim jest 
blues – mówi Zbigniew Stryj, zastępca Dyrektora ds. Artystycznych 
zabrzańskiego Teatru Nowego. – Od bluesa wszak się wszystko 
zaczęło… Mam zatem wielką przyjemność zaprosić na czwartą 
edycję Teatralnych Zaduszek Bluesowych, czyli na cztery godziny 
fantastycznej muzyki, zagrają wykonawcy ze Śląska – między innymi 
genialna kapela z Zabrza Banda Edwarda - ale wśród gości znajdą 
się także formacje z Zielonej Góry, czy Kielc. Czwarte Zaduszki 
Bluesowe, 2 listopada rozpoczynamy tuż przed 18.00. 

Pomiędzy koncertami w teatralnym foyer będzie okazja do 
spotkań i rozmów z artystami, które przeważnie trwają do 
późnych godzin nocnych, służą wymianie spostrzeżeń, ale 
przede wszystkim stwarzają wspaniały, niepowtarzalny klimat. 
Współinicjatorem i współorganizatorem wydarzenia jest za-
brzański zespół Highway. Wywiad z liderem grupy Markiem 
„Maniolem” Manickim na naszych łamach na str. 4.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza
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Ostatnimi wrześniowymi zawodami motorowymi na Śląskim 
był Monster Jam. 22 września 2018 powróciły do Chorzowa po 
niezwykle udanym debiucie w 2009 roku. 

Tego dnia mogliśmy podziwiać niesamowite ciężarówki o mon-
strualnych wymiarach. Na zawodach pojawiło się 10 najlepszych  
monster trucków - każdy o wymiarach około 5 metrów wysokości, 
ważący 6 ton napędzany silnikiem 1500KM. Te liczby z pewnością 
robią wrażenie na całym świecie, dlatego Monster Jam cieszy się 
niesłabnącą popularnością. To spektakularne amerykańskie widowi-
sko robi furorę za oceanem. To  właśnie ze Stanów Zjednoczonych 
pochodzą najbardziej znane teamy. 

Chorzowskie zawody rozpoczęły się od Pit Party. Była to jedyna 
okazja, żeby zobaczyć te olbrzymie potwory z bliska, uścisnąć dłoń 
kierowcy, czy „upolować” autograf. Całe zawody były rozgrywane 
na płycie stadionu na usypanych wzniesieniach oraz przy poroz-
stawianych wrakach samochodów osobowych. Pierwsza część 
rozpoczęła się od wyścigów równoległych rozgrywanych w parach 
na dystansie dwóch okrążeń. W drugiej części mogliśmy podziwiać 
umiejętności jazdy na dwóch kołach. W trzeciej - ostatniej części 
był freestyle, czyli pokaz niesamowitych skoków i miażdżenia 
wraków. Zarówno w drugiej i trzeciej części punkty zawodnikom 
były przyznawane przez zgromadzoną publiczność na podstawie 
aplikacji w smartphonach. Zawody były przeprowadzone w bardzo 
rodzinnej atmosferze, na stadionie wypełnionym po brzegi  przez 
kilka pokoleń kibiców.            

ŁUKASZ MACIOSZEK

Niemal Transformers

Długo wyczekiwany powrócił na zmo-
dernizowany Stadion Śląski. Kibice mogli 
znowu usłyszeć upragniony ryk silników. 
Największa w Polsce arena lekkoatletycz-
na po 15 latach zamieniła się ponownie 
w tor żużlowy. 

Dzięki wytężonej pracy polskiej myśli 
technicznej oraz wysypaniu 4200 ton sjenitu 
i 500 ton glinki mogliśmy podziwiać Kocioł 
Czarownic w nowej odsłonie. Ułożony na 
bieżni lekkoatletycznej Stadionu  Śląskiego 
tor żużlowy ma 370 metrów długości  11 
metrów szerokości na prostej i 18   me-
trów szerokości na wirażach. Został oddany 
do użytku 30 sierpnia. W tym dniu miały 
miejsce pierwsze jazdy testowe. Wszystko 
było dopięte na ostatni guzik przed zapla-
nowanym na 1 września meczem Polska 
- Reszta Świata. 

Żużel wrócił w pięknym stylu po 15 latach 
rozłąki. Przed zawodami do Galerii Sław Żuż-
lowej Reprezentacji Polski tra� li dwaj wybit-
ni przedstawiciele czarnego sportu: Tomasz 
Gollob i Zenon Plech. Na trybunach zasiadło 
około 20 tysięcy kibiców, dopingujących zarów-
no przedstawicieli Polski oraz Reszty Świata. 
W składzie Reprezentacji Polski nasz trener 
Marek Cieślak wyznaczył do boju tego dnia: 
Macieja Janowskiego, Przemysława Pawlickiego, 
Patryka Dudka, Janusza Kołodzieja, Bartosza 
Zmarzlika oraz Kacpra Worynę. Prowadzona 
przez Zenona Plecha drużyna Reszty Świata 
w składzie: Chris Holder,Jack Holder, Nick 
Pedersen, Matej Zagar, Andrej Kudriaszow 
oraz Martin Vaculik. 1 września o godzinie 
15.30 kibice doczekali się w końcu ryku silni-
ków. W pierwszym historycznym biegu mogli 
oklaskiwać zwycięstwo Macieja Janowskiego. 
W drugim biegu bezkonkurencyjny okazał się 
Janusz Kołodziej, przesuwając się z ostatniego 
miejsca po starcie na prowadzenie. Wynik tego 

meczu oscylował cały czas wokół remisu. Przed 
wyścigami nominowanymi Polska przegrywała 
34:38. Cały mecz trzymał w napięciu aż do 
ostatniego biegu, który cały stadion oglądał 
już na stojąco. Przed tym biegiem Polacy tracili 
do rywali dwa punkty. Janowski i Kołodziej 
utrzymali nerwy na wodzy i zrobili swoje. Wy-
grali bieg 5:1, a w całym meczu wyprowadzili 
naszych Orłów na prowadzenie 46:44. Cóż to 
był za wieczór pełen dramaturgii. Warto było 
przyjść na stadion chociażby dla tego ostatnie-
go biegu. Organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania, świetnie przygotowując tor żużlowy. 
Zawody były wspaniale opakowane, a kibic 
w komfortowych warunkach mógł przeżyć 
niezapomniane wrażenia. Po tych zawodach 
Stadion Śląski z wielkim przytupem wrócił na 
żużlową mapę świata. Wielkim, bo oto kolejną 
żużlową imprezą na Stadionie Śląskim był Wiel-
ki Finał Tauron Speedway Euro Champion-
ship 2018.  Ponad 30 tysięcy kibiców mocno 
wierzyło w złoty medal Jarosława Hampela 
w Indywidualnych Mistrzostwach Europy na 
żużlu. Magia stadionu oraz głośny doping miały 
ponieść naszego mistrza do upragnionego 
złota. W klasy� kacji generalnej był na drugim 
miejscu i tracił do Leona Madsena tylko 4 
punkty. Tego dnia Duńczyk był perfekcyjny i z 
kompletem zwycięstw rozwiał biało-czerwone 
marzenia o złocie. Podczas całego turnieju był 
nie do zatrzymania. Chapeau bas! Nam na 
otarcie łez pozostało srebro Jarosława Hampela 
oraz trzecie miejsce w chorzowskich zawodach 
Kacpra Woryny startującego z „dziką kartą”. 
Srebrny medal z pewnością ucieszył Hampela, 
ponieważ musiał o niego walczyć do samego 
końca najważniejsze, że skutecznie. 15 września 
z pewnością  zapisze się w historii polskiego 
żużla. Organizatorzy sprzedali na to wydarze-
nie niemal komplet wejściówek. Zbudowali 
perfekcyjnie sztuczny tor, robiąc to dużo taniej 
od dotychczasowego monopolisty.             

ŁUKASZ MACIOSZEK 

Motorowo na Śląskim


