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Praca w Call Center 
– doświadczenie, które procentuje!
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Siemianowicach Śląskich za-
prasza od 8 lutego do zwiedzania 
wystawy  fotogra� i zatytułowanej: 
„Magia Kuby”, autorstwa Ryszarda 
Sobolewskiego – podróżnika- foto-
reportera-dziennikarza. Wystawa 
będzie towarzyszyć obchodom 70 
lecia siemianowickiej książnicy.  Jak 
sam autor przyznaje, prezentowana 
wystawa jest wynikiem fascynacji  
krajami Ameryki Łacińskiej .  Pa-
tronat nad nią objął Ambasador Re-
publiki Kuby w Polsce - Jorge Marti 
Martinez. Prezentowane zdjęcia po-
kazują codzienność, ludzkie portre-
ty, ulice, krajobrazy… są niezwykle 
barwne, prawdziwe , pozwalają wi-

dzom choć przez moment poczuć 
ową magię Kuby.

         Pasja fotografowania ogarnęła 
autora już  w szkole podstawowej, 
kiedy to, po raz pierwszy poczuł 
to coś robiąc zdjęcia. Jego prace 
ukazywały się w prasie lokalnej, 
współpracował z wieloma pisma-
mi specjalistycznymi. Jego zdjęcia 
z podróży były publikowane w kraju 
i za granicą. Od 2006 roku do chwili 
obecnej zorganizował 300 autorskich 
wystaw o tematyce podróżniczej, 
które były prezentowane w galeriach, 
centrach kultury i muzeach na tere-
nie Polski. Wystawę można będzie 
odwiedzać do 8 marca. 

MBP

 Magia Kuby
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY

Nowoczesna technologia w walce ze smogiem !
Katowice aktualizują plan walki z niską emisją, a przy okazji 

wykorzystują nowoczesne technologie do unikalnych w skali 
kraju, a nawet Europy działań.
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Wypływane wspomnienia
Nowy rozdział swojej historii wypływa niewątpliwie miejska pły-

walnia w Siemianowicach Śląskich. To na pewno też nowy rozdział 
dla miasta.
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O pracy w call center 
słyszy się, że jest „trudna”, 
„niewdzięczna” i „słabo 
opłacana”, „dla ludzi o 
mocnych nerwach i 
anielskiej cierpliwości” i 
o tym, że „ jest nierozwo-
jowa” i „niewiele można 
się w niej nauczyć”. Zaglą-
damy do call center nc+ 
Katowice,  aby u źródła 
sprawdzić, czy faktycznie 
tak jest? Str. 7

OD SINATRY
DO PRESLEYA

KRZYSZTOF
KILJAÑSKI

& BOHDAN LIZOÑ
z zespo³em

24 | 02
sobota | g. 18.00

SCK - Park Tradycji
Siemianowice Œl¹skie

bilety:
40 z³ / przedsprzeda¿

45 z³ / w dniu koncertu

YAGA
KOWALIK

Salon muzyczny
- mistrzowie

piosenki francuskiej:

w repertuarze
Edith Piaf

i Charlesa Aznavoura

12 | 02
poniedzia³ek | g. 18.00

SCK - Willa Fitznera
Siemianowice Œl¹skie

bilety: 20 z³ | 10 z³ (seniorzy)

BABSKI KABARET
Old Spice Girls:
Emilia Krakowska
Barbara Wrzesiñska
Lidia Stanis³awska

8 | 03 czwartek | g. 18.00
SCK - Bytków

Siemianowice Œl¹skie
bilety: 30 z³ / 25 z³ (seniorzy)



O tym jak łatwo 
jest stracić do ko-
goś zaufanie, chyba 
nikogo nie muszę 
przekonywać. Nie 
życzę też nikomu, by 
to zaufanie musiał 
kiedyś u kogoś od-
budowywać po jego 
stracie. Z tym już 
sprawa nie jest taka 
prosta. Przerażające, 
jak bezproblemo-
wo przychodzi nam 
krzywdzenie drugiej 
osoby… chociażby 
poprzez rzucanie 
bezpodstawnych oskarżeń… bez twardych dowodów, a 
jedynie na podstawie takich, które okazują się blefem. 
Nie ma jak to „naciąć się” na kimś, kto w naszych oczach 
do tej pory wydawał się w porządku. Każdy wszak może 
się pomylić. Nie myli się w końcu tylko ten, który nic nie 
robi. Przydałoby się niemniej chociażby to zwykłe „prze-
praszam”. Tak trudno przechodzi przez gardło? Przykre to 
i smutne… No cóż bywa czasem i tak…
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Od Redakcji:
Bywa czasem i tak…

Zdarzyło się
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Chorzów po raz czwarty zaprosił na � nał tej wyjątkowej ini-
cjatywy. Scena w tym roku została usytuowana przed Stadionem 
Śląskim. Kwesta była zatem zgoła niecodzienna. Jej uczestnicy 
za wrzucenie pieniążka do puszki z serduszkiem mogli zwie-
dzić Kocioł Czarownic. W tym roku gwiazdami wieczoru byli 
Miuosh i NeuOberschlesien. Tym razem światełko do nieba 
rozbłysło na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. 
Był to już 26. Finał WOŚP.

Kolędowania czar trwa
Pod tytułem „Duch, który umacnia Miłość” odbyło się spotka-

nie kolędowe w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don 
Bosko” w Świętochłowicach. Tegoroczna edycja wydarzenia 
była wyjątkowa ze względu na dobór utworów o tematyce 
bożonarodzeniowej. Kolędy i pastorałki

zaprezentowali głównie uczniowie placówki. Występy uroz-
maiciły „efekty specjalne” - montaż słowno-muzycznym doty-
czący Ducha Świętego, któremu poświęcony jest program roku 
duszpasterskiego 2018.

Zabawa wesołym zeszytem

Konkurs z zeszytem w roli głównej? Czemu nie! Na taki 
właśnie pomysł wpadły ŚWK OHP,  ogłaszając konkurs dla 
młodzieży. Młodzieżowe Centrum Karier Świętochłowice było 
jednym z promotorów niecodziennego przedsięwzięcia. Młodzież 
otrzymała zeszyty i robiąc sobie z zeszytem fajną fotkę wzięła 
udział w zabawie. Jury brało pod uwagę w ocenianiu zdjęć przede 
wszystkim kreatywność. W konkursie uczestniczyły szkoły ze 
Świętochłowic i Chorzowa: między innymi świętochłowicki 
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej oraz chorzowskie szkoły 
podstawowe nr 14 oraz 15.
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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.
RADZIONKÓW: siedziba � rmy Krawat i Muszka, 
ul. Strzelców Bytomskich 100
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
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Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

GRAND PRIX-MAGDALENA TOMA z II LO w Siemia-
nowicach Śląskich

gimnazjum:
Kategoria solista:
I miejsce- Paweł Kosiński z Zespołu Szkół Sportowych 

w Siemianowicach Śląskich
II miejsce- Zuzanna Susek z Zespołu Szkół Sportowych 

w Chorzowie
Ewa Kowalczyk z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich w Chorzowie
III miejsce- Natalia Rakoczy z  SP nr 19 w Katowicach
Mateusz Hanke z SP nr 24 w Rudzie Śląskiej
Wyróżnienia - Eliza Kemona z ZSo nr 2 w Świętochłowicach
Maciej Wawrzynek z Zespołu Szkół Sportowych w Siemia-

nowicach Śląskich
Kategoria duety:
I miejsce -Zuzanna Pietras i Zo� a Stasik z SP nr 3 w Tar-

nowskich Górach
Wyróżnienia - Katarzyna Franik i Paulina Galoch z SP 

nr 27 w Bytomiu
Monika Garwol i Julia Hoszek z SP nr 18 w Chorzowie
Kategoria zespół wokalny:

I miejsce-  zespół z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Chorzowie

II miejsce -zespół Bell Team Canto  z  SP nr 3 w Bytomiu
Kategoria zespół wokalno-instrumentalny:
I miejsce-  zespół AQQ z  SP nr 64 w Katowicach
II miejsce- zespół z Zespołu Szkół Sportowych w Siemia-

nowicach Śląskich
III miejsce zespół Impresja z SP nr 24 w Rudzie Śląskiej
zespół Akolada Bis z SP nr 18 w Chorzowie
szkoły ponadgimnazjalne:
Kategoria solista:
I miejsce-Zuzanna Krupa z  IV  LO w Chorzowie
II miejsce- Laura Górniok  z III LO w Chorzowie
Mateusz Prudlo  z ZSO  nr 2 w Świętochłowicach
Kategoria zespół wokalny:
I miejsce- zespół Freedom z ZSO  nr 2 w Świętochłowicach
Kategoria zespół wokalno- instrumentalny:
I miejsce - zespół z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich w Chorzowie
Wyróżnienia - zespół z II LO w Siemianowicach  Śląskich

Laureaci XIII Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
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Nowoczesna technologia w walce 
ze smogiem w Katowicach!
Nowe funkcje KISMiA, testowanie dronu 
i ponad pół miliarda złotych na inwesty-
cje, których głównym celem jest ograni-
czenie problemu smogu i kolejne setki 
milionów na przedsięwzięcia, których 
pośredni efekt będzie taki sam – Katowi-
ce aktualizują plan walki z niską emisją, 
a przy okazji wykorzystują nowoczesne 
technologie do unikalnych w skali kraju, 
a nawet Europy działań.

KISMiA 2.0 – big data w służbie mieszkań-
ców Katowic 

- Dziś chcemy wykonać duży krok w roz-
woju naszego systemu. Radni podjęli decyzję 
o przyznaniu na ten cel 4,3 mln zł. Te środki 
mają być przeznaczone na tzw. KISMiA 
2.0 – czyli znaczące zwiększenie zakresu 
działań naszego systemu – mówi prezy-
dent Marcin Krupa. – Będziemy posiadać 
system unikalny na mapie Polski i praw-
dopodobnie w skali całej Europy. Mówimy 
tu o wykorzystaniu big data w działaniach 
na rzecz mieszkańców. Przełoży się to na 
szereg korzyści zarówno dla mieszkańców, 
jak i służb takich jak policja, czy straż po-
żarna – dodaje prezydent. 

Plan rozbudowy systemu KISMiA, czyli 
Katowickiego Inteligentnego Systemu Mo-
nitoringu i Analizy – pierwszego w Polsce 
inteligentny monitoring, który sam potra�  wy-
krywać i alarmować dyspozytorów o różnych 
zdarzeniach, w dużej części będzie dotyczył 
kwestii związanej z monitorowaniem jakości 
powietrza oraz jej prognozowaniem. W tym 
celu w Katowicach, w pierwszej połowie tego 
roku, zostaną zainstalowane przy kamerach 
KISMiA 32 czujniki badające jakość powie-
trza. Docelowo będzie ich o 127 więcej – gdyż  
czujniki systemu KISMIA posłużą do zbudo-
wania modelu monitorowania i informowania 
o jakości powietrza, na który  miasto uzyskało 
do� nansowanie w ramach projektu AWAIR. 
Czujniki w projekcie AWAIR będą instalowane 
etapowo – pierwsza partia powinna pojawić 
się w Katowicach do końca wakacji. W ramach 
AWAIR czujniki będą instalowane w żłobkach, 
przedszkolach szkołach i innych instytucjach. 
KISMiA poprzez sieć czujników będzie zbie-
rać informacje o jakości powietrza, a także 
m.in. o temperaturze, wilgotności powietrza, 
prędkości i kierunku wiatru. Mając na uwadze 
fakt, że część czujników zainstalowana będzie 
w pobliżu kamer KISMiA – będzie można 
analizować korelację np. jakości powietrza 
i natężenia ruchu. 

- Dzięki podjęciu tych działań będziemy 
dysponować olbrzymimi ilościami informacji. 
Innowacyjność systemu będzie polegała na tym, 
że dzięki odpowiedniemu korelowaniu danych 
w przyszłości (tj. po zagregowaniu odpowied-
niej liczby informacji) KISMiA będzie mogła 
prognozować jakość powietrza w Katowicach 
na kolejne dni. To będzie duża zmiana jakościo-
wa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować 
na to, co dzieje się w danej chwili – czyli np. 
ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, 
będziemy mogli to odpowiednio wcześniej 
zapowiedzieć i także zde� niować geogra� cznie. 
Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują 
różnice w stężeniach pyłów – w zależności 

od dzielnicy, czy też warunków pogodowych. 
Cały system będzie oczywiście dostępny dla 
mieszkańców na nowej witrynie internetowej 
przystosowanej do urządzeń mobilnych – mówi 
Marcin Krupa.

565 mln zł do 2030 roku - ambitne założenia 
aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Katowic

Aktualizacja programu jest konsekwencją 
między innymi wprowadzenia tzw. uchwały 
antysmogowej, zmiany wielu przepisów, ale 
także dużej uwagi, jaką katowicki samorząd 
przywiązuje do tematu walki z przyczynami 
niskiej emisji. 

– W 2016 r. użyliśmy hasła „10 razy 10”, 
które oznaczało 10 mln zł przeznaczane na 

walkę z niską emisją w trakcie 10 kolejnych 
lat. Okazało się, że faktycznie i tak wydaliśmy 
więcej. Teraz, nieco upraszczając, możemy 
powiedzieć, że na ten cel wydamy do 2030 
r. nawet 565 mln zł. Część środków będzie 
pochodzić ze źródeł zewnętrznych – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z nowymi zapisami PGN-u naj-
więcej, bo aż 291 mln zł, Katowice planują 
wydać na wymianę przestarzałych źródeł 
ciepła w komunalnych budynkach wie-
lorodzinnych. Kwotą 235 mln zł planują 
dofinansować ten sam cel w mieszkaniach 
i domach należących do katowiczan (176 
mln pochodzić będzie ze środków włas-
nych, reszta z zewnętrznych). Dodatkowe 
39 mln zł mogą pochłonąć podobne in-
westycje w nieruchomościach, w których 
gmina Katowice jest udziałowcem wspólnot 
mieszkaniowych. To najważniejsze projekty 
bezpośrednio ograniczające niską emisję. 
W ramach dokumentu wymienione są także 
dodatkowe działania, których pozytywny 
wpływ na walkę ze smogiem jest pośredni. 
Są to m.in. termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej, wymiana oświet-
lenia, poprawa zarządzania transportem, 
budowa centrów przesiadkowych i zakup no-
wego taboru oraz kolejne akcje edukacyjne.

Dron w walce ze smogiem – testują sprzęt z wojskowym rodowodem
Katowice wspólnie z Gliwicami oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Flytronic rozpoczęły kilkutygodniowe 
testy drona pomagającego wykryć przypadki łamania przepisów antysmogowych. Umożliwia on m.in. analizę składu 
chemicznego dymu wydobywającego się z domów jedno- i wielorodzinnych. Nowa technologia może okazać się bardzo 
użyteczna, na co dowodem jest fakt, że już w pierwszej godzinie testów katowicka straż miejska wystawiła mandat w 
wysokości 500 zł. 
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Tylko dobre wiadomości
Klimatyczny Kraków, słoneczna 
Wenecja - to miejsca, w których 
rozgrywa się akcja powieści ,,Tyl-
ko dobre wiadomości”. Udało ci 
się opisać w książce popularne 
miasta ,,miłości” odchodząc od 
znanych ścieżek. Ogrody, food-
tracki... to też może być roman-
tyczne? Polecamy rozmowę 
z autorką Agnieszką Krawczyk.

Agnieszka Krawczyk: Bardzo 
lubię przedstawiać w swoich po-
wieściach znane miejsca od mniej 
opatrzonej strony. To takie wyciecz-
ki „poza trasą”. Dlatego tym razem 
zwiedzimy Kraków i nie tra� my na 
Wawel, czy na Rynek Główny, a w 
Wenecji ani razu nie przejdziemy 
przez Plac Świętego Marka. Mam 
nadzieję, że taka wycieczka będzie 
mimo wszystko dla moich czytelni-
ków intrygująca. Uważam, że nie-
powtarzalny urok każdego miasta 
budują właśnie klimatyczne detale: 
ogrody, czarujące knajpki, maleń-
kie parki, czy foodtracki, których 
ostatnio w Krakowie nie brakuje. 
A wracając do twojego pytania: 
tak, sądzę, że to również może być 
romantyczne. Czasami nawet zwy-
kła włóczęga ulicami nieznanego 
miasta, gdy mamy wolną godzinę 
i nie spieszymy się, ma romantyczny 
posmak i coś z wielkiej przygody.

A może już teraz warto podkre-
ślić, że nie jest to powieść tylko 
o miłości? O czym jeszcze?

AK: To prawda, „Tylko dobre wia-
domości” nie są wyłącznie książką 
o miłości, choć akurat sprawa uczuć 
wybija się tutaj na plan pierwszy. 
Uczuć zresztą rozmaitych – jest 
miłość (to oczywiste!), ale i wiel-
ka przyjaźń, również nienawiść, 
zazdrość i rozczarowanie. Można 
powiedzieć: cała paleta barw. W tej 
powieści ważne są dla mnie przede 
wszystkim relacje między ludźmi. 
Jak się do siebie odnoszą i jak ze sobą 
żyją. Mogą to być związki w rodzi-
nie, ale też między przyjaciółmi, czy 
kochankami. To oczywiście truizm, 
ale nieustannie wchodzimy z inny-
mi w różne interakcje, ludzie na nas 
wpływają, dzięki nim zmieniamy się, 
rozwijamy. Ważne jest zauważać te 
zmiany i chcieć je kształtować w jak 
najbardziej pozytywnym dla nas kie-
runku. Uczyć się na  błędach i nie 
ponawiać ich.

Zauważyłam, że lubisz wybierać 
przekorne rozwiązania. Twoimi bo-
haterami są bardzo wyraziste posta-
cie, które nie do końca wpisują się 
w schemat powieści romantycznej. 
To silne osobowości, czy to tylko 
zewnętrzna skorupa?

AK: Na tym chyba opiera się cała 
moja pisarska strategia. Żeby bohater 
był „jakiś”. Reprezentował wyrazisty 
typ, osobowość. Nie lubię postaci 
papierowych, drętwych, które nie 
budzą żadnych emocji czytelnika 
(nawet negatywnych). „Tylko dobre 

wiadomości” istotnie nie są taką do 
końca typową powieścią romantycz-
ną. Mamy tu oczywiście wyznacz-
niki tego gatunku, jest to historia 
o miłości, w romantycznej scenerii, 
ale starałam się też odrobinę posze-
rzyć ramy. Dodałam więc szczyptę 
tajemnicy i może co nieco sensacji 
z przymrużeniem oka. A co do two-
jego pytania o prawdziwe intencje 
moich bohaterów: czy w istocie są 
tak silni, jak się wydają? No cóż – im 
samym przyjdzie się zmierzyć z tym 
pytaniem, więc może nie wyprzedzaj-
my faktów i pozwólmy czytelnikom 
na lekturę.

Muszę przyznać, że czytając 
,,Tylko dobre wiadomości” byłam 
zaintrygowana nie tylko relacjami 
między bohaterami, ale też przewi-
jającymi się tajemnicami. Jakich 
emocji mogą spodziewać się czy-
telnicy?

AK: Emocje będą rozmaite, bo 
bardzo starałam się przedstawić całą 
ich gamę. Na pewno mogę zagwaran-
tować sporą dawkę wzruszenia, ale 
będzie też dużo humoru, bo powieść 
jest zabawna. No i jest tajemnica, 
a nawet kilka. Przede wszystkim ta-
jemnica rodzinna, bardzo istotna 
dla akcji oraz… No właśnie, jeżeli 
zacznę ją opisywać, to chyba za dużo 
zdradzę, więc powiem tylko, że bę-
dzie to bardzo tajemnicza tajemnica. 
Jej rozwiązanie zaskoczy naprawdę 
wszystkich moich bohaterów. Zresztą 
te zagadki, o których mówię mają 
znaczenie również w kontekście 
relacji między postaciami. Bardzo 
wpływają na związki między ludźmi. 
Zwłaszcza tajone sekrety rodzinne. To 

także znana prawda, że tego rodzaju 
historie lubią po latach wychodzić 
z ukrycia, doprowadzając do nieco-
dziennych sytuacji. Właśnie czegoś 
takiego doświadczają moi bohate-
rowie.

Jakie znaczenie dla ciebie miał 
wybór właśnie tego tytułu? Po-
czątkowo sądziłam, że taką nazwę 
nosi czasopismo, w którego rela-
cję zaangażowały się bohaterki, 
ale nie. Skupianie się na dobrych 
wiadomościach ma coś wspólne-
go z piękną codziennością, którą 
też promujesz?

AK: Od razu trzeba powiedzieć, 
że akcja książki toczy się w gazecie, 
a ściślej w czasopiśmie dla kobiet 
założonym przez dwie bohaterki 
Izabelę Oster i Kamilę Rudnicką-
-Clement. Kamila odziedziczyła 
podupadającą gazetę po swojej 
teściowej i postanowiła zamienić 
ją w nowoczesny magazyn. Izabela 
z kolei jest dziennikarką telewi-
zyjną, która właśnie straciła pra-
cę i potrzebuje nowych wyzwań. 
„Tylko dobre wiadomości” nie jest, 
tak jak zresztą zauważyłaś, tytułem 
owego czasopisma, to właściwie 
takie moje małe motto życiowe. 
Ja jestem optymistką i życzyłabym 
sobie, żebyśmy wszyscy każdego 
dnia otrzymywali choćby jedną do-
brą wiadomość, a najlepiej – tylko 
dobre wiadomości. To prawda, że 
w moich powieściach staram się 
promować piękno codzienności, 
magię ulotnych chwil. Mam wra-
żenie, że w nieustannym pośpiechu 
brakuje nam czasu na choćby mo-
ment zachwytu zwykłym dniem. 

Tym że słońce świeci, a ptak śpie-
wa. Myślę, że powinniśmy tu brać 
przykład z naszych dzieci i choć 
przez parę minut każdego dnia 
cieszyć się codziennością i jej 
urokiem. Zachwycać się życiem 
po prostu.

Z powieści możemy wyczytać, 
że życie pisze różne scenariusze, 
a do odważnych świat należy. Czy 
Agnieszka Krawczyk też musiała na 
którymś etapie życia zaryzykować?

AK: Na przykład pisząc „Tylko do-
bre wiadomości”. Do tej pory byłam 
znana jako autorka wielotomowych 
sag obyczajowych. Teraz oddaję do 
rąk czytelników pojedynczą powieść, 
która nie będzie miała kontynua-
cji. Pierwszy raz w mojej karierze. 
Czy spodoba się czytelnikom? Czy 
przekonam ich taką formą? Do od-
ważnych świat należy!

Powieść ,, Tylko dobre wiado-
mości” polecamy na Walentynki 
(i nie tylko). Zarówno dla sin-
gielki, jak i kobiety w związku, 
zgadza się?

AK: Oczywiście! Będę powtarzać 
do znudzenia: to powieść nie tyl-
ko na Walentynki i nie tylko dla 
poszukujących miłości. Jeżeli mia-
łabym ocenić dla kogo pisałam tę 
powieść, to dla osób, które pragną 
oderwania myśli od codziennych 
trosk, chwili odprężenia, dawki op-
tymizmu, uśmiechu i dobrej zabawy. 
Miało to być trochę takie lekarstwo 
na zimową aurę i zły nastrój, jaki 
niestety towarzyszy nam, gdy nie ma 
słońca. „Tylko dobre wiadomości” 
pomogą przetrwać do wiosny. I to 
jest dobra wiadomość!

ROZMAWIAŁA 
JUSTYNA CHABER, ONA CZYTA

Zapraszam do udzia-
łu w Walentynkowym 
Konkursie Gońca Gór-
nośląskiego! Do zdoby-
cia egzemplarz „Tylko 
dobrych wiadomości”! 
Do 11 lutego czekam na 
teksty zainspirowane 
Dniem Zakochanych. 
Piszcie na adres: 
grabowska@goniec-
-gornoslaski.pl w tytule 
maila proszę wpisać 
Konkurs Walentynkowy.

Konkurs Walentynkowy



Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, 
zarządzeniem nr 2958/2017, ogłosił kon-
kurs ofert na najem lokali użytkowych po 
preferencyjnych cenach dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą bądź 
prowadzących działalność nie dłużej aniżeli 
12 miesięcy. Na konkurs ofert wystawiane są 

lokale użytkowe stanowiące gminny zasób oraz 
te, które są w tzw. przymusowym zarządzie, 
które dwukrotnie były oferowane do wynajmu 
w drodze przetargu i nie znalazły najemcy.

- W Siemianowicach Śląskich mamy sporo 
lokali, które chcemy udostępnić by były aktywnie 
wykorzystane – mówi Aneta Morel, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Lokalowej. - Trzeba liczyć 
się z tym, że będą musiały przejść mniejsze 
bądź większe prace remontowe, ale i tutaj nie 
zostawiamy mieszkańców samych z problemem, 
bowiem przygotowaliśmy na tę okoliczność 
program ulg za remont – dodaje naczelnik.

Dosyć istotnym, pozytywnym akcentem, 
który mógłby przekonać siemianowickich bi-
znesmenów, jest wyjściowa cena. Najniższa 
wymagana stawka czynszu wystawiona do 
licytacji to 3,80 zł za 1 m2.

- Pragniemy zaktywizować młodych sie-
mianowickich przedsiębiorców, ułatwić im 
start w samodzielne prowadzenie działalno-
ści, tym bardziej, że mamy ku temu warunki. 
Dążymy tym samym do wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości i rozwoju naszego miasta – 
mówi Bogumiła Gaweł z wydziału Gospodarki 
Lokalowej, która wspólnie z Joanną Niezgodą 
koordynuje projekt konkursowy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem: „OFERTA NA NAJEM 

LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PI-
SEMNEGO KONKURSU OFERT NA RZECZ 
PODMIOTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB PRO-
WADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR-
CZĄ NIE DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY NA 
LOKAL PRZY UL.” do 12.02.2018 r. do godz. 
12.00 w kancelarii podawczej w budynku Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałko-
wickiej 105. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 13.02.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miasta przy ul. Michałkowickiej 105. Wynik 
postępowania zostanie podany do publicznej 
wiadomości w terminie do 16.02.2018 r.

Jest to pierwsza edycja konkursu ofert na 
najem lokali użytkowych. Jak zapewnia Wydział 
Gospodarki Lokalowej, będą organizowane 
kolejne. W puli lokali będą te, które nie zostały 
wylicytowane oraz nowe, które „wejdą do gry” 
z miejskich zasobów. - Zapraszamy gorąco 
wszystkich chętnych do złożenia ofert – dodaje 
Joanna Niezgoda.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Wypływane wspomnienia

Atrakcyjne stawki czynszowe dla początkujących przedsiębiorców

p r o m o c j a

Nowy rozdział swojej historii wypływa 
niewątpliwie miejska pływalnia w Siemia-
nowicach Śląskich. To na pewno też nowy 
rozdział dla miasta. Zabytkowy obiekt 
o  ponad 100-letniej historii nierozerwal-
nie bowiem związany był i jest z dawnym 
Grodem Siemiona i nie tylko z nim! Z ży-
ciem tutejszych mieszkańców.

Czasów, kiedy to jak powiadają, na zie-
miach dzisiejszego miasta wraz z braćmi 
żył legendarny Siemion, basen ów chyba nie 
pamięta. Pamiętają go za to siemianowiccy 
seniorzy, ale i nie tylko oni, bo także ci, któ-
rzy chociażby uczęszczali tu na lekcję wf-u. 
Doskonale pamiętają, jak uczyli się pływać 
w najstarszej niecce w Polsce. Obiekt z po-
czątków XX wieku jest wszak najstarszym 

miejskim basenem w kraju. Został oddany 
do użytku w 1908 roku!

26 stycznia 2018 roku zyskał drugie życie. Data 
ta na pewno zapisze się na kartach nowej histo-
rii Siemianowic Śląskich, co więcej – włodarze 
miasta wpisali się z ponownym otwarciem tak, 
że o lepszy termin byłoby trudno. U progu roz-
poczynających się w województwie śląskim ferii 
zimowych inauguracja to tak idealnie i precyzyjne 
tra� enie w punkt, niemal jak szóstki w totka, 
bo gdy śniegu brak, najlepiej wybrać się na basen. 
Tu nie może być mowy o przypadku! – Jestem 
przeszczęśliwy, że nam się to udało – mówi pre-
zydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech. – Rok 
temu zdruzgotała nas wiadomość, że rozszczelniła 
się niecka basenu. Byliśmy zmuszeni zamknąć 
obiekt – podkreśla prezydent Piech.

W decyzji dotyczącej remontu basenu pre-
zydenta wsparła ogromna mobilizacja miesz-

kańców. Ponad 8 tysięcy podpisów pokazuje, 
jak ważna dla nich jest historyczna pływalnia. – 
To był dla mnie jasny sygnał, że nie możemy ten 
najstarszej pływalni w Polsce zostawić samej so-
bie, dlatego podjąłem decyzję, że przeznaczamy 
milion złotych na remont wnętrza niecki. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, czy uda się pozyskać te 
środki, ale dziś już wiem, że udało się pozyskać 4 
miliony złotych na rewitalizację całego budynku, 
także za nami pierwszy etap – zaznacza Rafał 
Piech. – Skupiliśmy się na niecce basenu, hali 
basenu i pomieszczeniach przyległych – mówi 
kierownik obiektu Aleksandra Lipko-Firlus. – 
Basen został wyłączony z użytkowania z powodu 
awarii niecki i to był ten moment zwrotny kiedy 
musieliśmy przedsięwziąć prace remontowe. Ich 
zakres był ogromny. Została wymieniona folia, 
a niecka uszczelniona. Zmieniliśmy aranżację, 
kolorystykę, zrewitalizowaliśmy częściowo wen-

tylację, a prace remontowe przeprowadzone 
zostały także w szatniach. Tam wymieniliśmy 
kabiny prysznicowe, sza� i, które będą już zamy-
kane w taki sposób jaki obserwuje się w tego typu 
obiektach. Nie będzie już zatem pani szatniarki, 
a więc wkroczyliśmy w XXI wiek – podkreśla.

Mimo nowoczesności obiekt zachował swój 
zabytkowy i historyczny klimat, o czym mię-
dzy innymi przypomina pięknie odnowiony, 
lecz wciąż ten sam „świetlik” – oświetlający 
doskonale całą przestrzeń basenu.

Jak mówi prezydent Siemianowic Śląskich, 
plany rewitalizacyjne dotyczą całego Parku Hut-
nik. – W drugiej połowie roku rozpoczynamy 
generalny remont całego obiektu i terenu przy-
ległego – zaznacza Rafał Piech. - Będzie to po 
kilkudziesięciu latach wspaniała przestrzeń 
dla naszych mieszkańców – kwituje prezydent.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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… ale i niewyobrażalnymi pokładami 
pozytywnej energii, pasją życia „zaraża” 
Augustin Egurrola. Co więcej - „zarazki” te, 
będą rozprzestrzeniać się już niebawem 
na Śląsku, w Katowicach! W Silesia City 
Center swoje podwoje otworzy bowiem 
Egurrola Dance Studio.

A zadzieje się to już 11 lutego! Wówczas 
to ten jeden z najsłynniejszych światowych 
tancerzy i choreografów zaprasza na Dzień 
Otwarty, by każdy mógł zobaczyć, poznać 
na czym polega program edukacyjny sieci 
szkoły tańca Egurrola Dance Studio, a przede 
wszystkim ulec fascynacji tą jedną z najpięk-
niejszych sposobów wyrażania siebie, mów 
ciała, jakim jest taniec. Jestem przekonana, 
że każdy kto tylko przestąpi progi Egurrola 
Dance Studio zakocha się w tańcu, w cu-
downej radosnej filozofii samej szkoły i jej 
twórcy. – Staram się z każdego dnia wziąć 

wszystko, co najlepsze – mówi Augustin 
Egurrola. – Życie jest tak krótkie, a my się 
cały czas martwimy, a życie to przecież nie 
zmartwienia, ale mnóstwo radości, to wspa-
niali ludzie, którzy nas otaczają, energia, 
która ze wszystkich stron do nas dociera, 
dlatego cieszę się z każdej chwili, z każde-
go spotkania, dając wszystko, to co mogę 
zaoferować najlepszego, najcenniejszego. 
Wierzę, że to wszystko do mnie wróci. Taka 
jest moja filozofia życiowa – podkreśla za-
łożyciel Egurrola Dance Studio. 

Zdaniem Augustina Egurroli każda osoba 
w całodziennej gonitwie i wyścigu z czasem 
powinna znaleźć choćby małą chwilę dla sie-
bie. – Każdy powinien znaleźć ten czas, by 
siebie przytulić, by siebie pokochać, zrobić 
coś, co nam sprawia przyjemność, radość 
i ten taniec może stać się naszą wielką przy-
godą, spełnieniem wielkiego marzenia – mówi 
Augustin Egurrola. Oferta szkoły kierowana 
jest do wszystkich, ale zwłaszcza do dzieci, 

a głównie - kobiet. Słynny choreograf szcze-
gólnym uwielbieniem i szacunkiem obdarza 
właśnie płeć piękną. – Nie znam kobiety, 
która nie marzyłaby dobrze tańczyć, ładnie się 
poruszać, dlatego tak ważne jest, żeby mieć 
odwagę i przyjść do szkoły tańca, spróbować 
swoich sił, powtórzę jeszcze raz zrobić coś 
dla siebie – zaznacza. I kwituje: „Tańcząc 
można nabrać pewności siebie, uwierzyć we 
własne piękno, swoją kobiecość. Rozkwitnąć 
niczym kwiat”. 

Sam Augustin Egurrola swoją przygodę 
z tańcem rozpoczął stosunkowo późno. Jak 
mówi, jak na początkującego tancerza był już 
stary. – Miałem 19 lat, a to już taki wiek, kiedy 
tancerze kończą przeważnie swoją karierę, ale 
wszystkich, którzy mówili mi, że to za późno, 
prosiłem, by dali mi szansę, uwierzyli we mnie, 
bo od początku uważałem, że na realizowa-
nie swoich marzeń nigdy nie jest za późno, 
a Egorrola Dance Studio to właśnie spełnienie 
moich marzeń.

Egurrola Dance Studio – szkoła tańca, która 
powstała w Katowicach w Silesia City Center, 
wspaniale wpisuje się w nowy rozdział miejsca 
o ciekawej historii, ciekawej nowej funkcji 
społeczno-handlowej i kulturalnej. – Z dużą 
pieczołowitością zawsze szukamy lokalizacji 
dla każdej kolejnej placówki Egurrola Dance 
Studio. Wybieramy zawsze takie, w których jest 
mnóstwo ludzi, coś się dzieje, które mają dobrą 
atmosferę, w których ludzie lubią przebywać. 
Decyzja, żeby kolejną (12 już!) szkołę otworzyć 
w Silesia City Center, padła natychmiast, bo to 
miejsce, które mnie fascynuje. Zawsze jak tu 
przyjeżdżam, to lubię tu spędzać czas, bo to nie 
tyko sklepy, ale i fajne restauracje, kawiarnie, 
wydarzenia. Kiedy myślałem o Katowicach 
w kontekście otwarcia Egurrola Dance Studio, 
to od razu pomyślałem, że fajnie gdyby to było 
właśnie tu w Silesii – mówi Augustin Egurrola 
i dodaje - Mam nadzieję, że ta szkoła pozwoli 
ludziom spełniać marzenia.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nie tylko pasją do tańca…
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Augustin Egurrola z dyrektor Silesia City Center Iwoną Mroczek.
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Praca w Call Center 
– doświadczenie, które procentuje!
Dlaczego warto pracować w call center? 
O pracy w call center słyszy się, że jest „trud-
na”, „niewdzięczna” i „słabo opłacana”, „dla 
ludzi o mocnych nerwach i anielskiej cierp-
liwości” i o tym, że „ jest nierozwojowa” i „nie-
wiele można się w niej nauczyć”.

Zaglądamy do call center nc+ Katowice,  aby 
u źródła sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Okazuje 
się, że nie takie call center straszne, jak je malują. 
Oto kilka faktów, które mogą Cię zaskoczyć: 

Call Center to świetne miejsce 
na rozpoczęcie kariery

Z call center nc+ na co dzień współpracuje 
ponad 500 Doradców Telefonicznych.  Znaczna 
część pracowników to ludzie młodzi, dla których 
jest to pierwsza praca. Postawili oni na zdobywa-
nie szlifów zawodowych w call center, ponieważ 
udogodnienia oferowane przez � rmę pozwalają 
bez problemu łączyć naukę z pracą. Konsultanci 
nc+ są zatrudniani na umowę o pracę w różnych 
wymiarach czasu pracy. Umowa o pracę zapewnia 
stabilizację i gwarantuje wypłatę wynagrodzenia 
w ustalonym terminie. Dzięki temu, Doradcy mogą 
kontynuować naukę, jednocześnie zarabiając na 
własne przyjemności  oraz zdobywając doświad-
czenie zawodowe oraz cenne umiejętności, które 
mogą pomóc w wykształceniu szeregu kompetencji 
niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Dorad-
cy nc+ zgodnie twierdzą, że praca na infolinii, ale 
również na projektach sprzedażowych nauczyła 
ich orientacji na cel, radzenia sobie w niestandar-
dowych sytuacjach, empatii, aktywnego słuchania, 
otwartości oraz w znaczącym stopniu rozwinęła 
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, tak 
bardzo poszukiwane przez pracodawców.

Praca dla ludzi na różnych 
etapach rozwoju zawodowego 
Pracownicy telefonicznych centrów to przedsta-

wiciele różnych grup wiekowych. Student, świeżo 
upieczona mama, pani po 50-tce, … W call center 
nc+ biurko w biurko pracują osoby na różnych eta-
pach rozwoju kariery zawodowej i w różnym wieku. 
Firma gwarantuje przyjazne warunki zatrudnienia, 
elastyczny gra� k i wsparcie zespołu trenerów i co-
achów. To wszystko sprawia, że w call center nc+ 
odnajdują się osoby o bardzo różnych potrzebach.

Specjalista w swoim obszarze
W czasach, kiedy klienci mają dostęp do skle-

pów i usług z poziomu tabletu, czy smartfona, 
� rmy zabiegają, aby być jak najbliżej ich potrzeb. 
Obserwujemy zatem nacisk na otwarcie możliwie 
dużej liczby kanałów, zapewniających klientom 
możliwość kontaktu z � rmą, w sposób jak najlepiej 
dopasowany do ich trybu życia. Coraz częściej 
klienci korzystają z tych możliwości i zamiast 
odwiedzać  sklep, czy punkt obsługi, decydują się 
na załatwianie spraw przez telefon lub internet. 
Call center nc+ podąża za tymi trendami i rea-
lizuje dla swoich abonentów obsługę w pełnym 
zakresie. Wykorzystuje do tego nie tylko linie tele-

foniczne, ale również e-maile, web-chaty i media 
społecznościowe. Dla osób pracujących w nc+, 
w praktyce oznacza to, że dołączając do zespołu 
nc+ mają możliwość wyboru miejsca, w którym 
chciałyby rozpocząć swoją ścieżkę kariery, aby 
stać się prawdziwymi ekspertami w najbardziej 
odpowiadającym im obszarze. To sprawia, że 
klienci coraz częściej doceniają zdobyte z czasem 
doświadczenie i zaczynają  traktować Konsultanta, 
jak prawdziwego partnera-opiekuna. 

Wynagrodzenie z bonusami
Fora internetowe aż huczą od doniesień o niskiej 

płacy w call center. Nic bardziej mylnego! Call center 
nc+ oferuje swoim pracownikom bardzo atrakcyj-
ny system wynagrodzeń, na który składa się stały 
element w postaci podstawy oraz rozbudowany 
system premiowy. Wysokość premii uzależniona 
jest od projektu, na którym pracuje Konsultant. 
Funkcjonuje również szereg konkursów  w któ-
rych wygrać można nagrody pieniężne, rzeczowe, 
a nawet wycieczki To wszystko tworzy zachęcający 
system wynagrodzeń. Najlepszym dowodem na to 
są pracownicy, którzy jakiś czas temu odeszli z � rmy 
i ponownie do niej wracają, z uwagi na atrakcyjność 
oferowanych warunków płacowych.  

Call center to szansa na rozwój 
i awans

Większości call center kojarzy się ze sprzeda-
żowym openspace’em, boksami i  słuchawkami. 
I tak jest. Na początku. W Call Center nc+ pracuje 
też grono kilkudziesięciu menedżerów, z  których 
zdecydowana większość awansowała na swoje 
stanowiska w drodze rekrutacji wewnętrznych. 
Rozpoczynając swoją karierę od pracy konsultanta, 
dzisiaj sami pomagają młodszym Koleżankom 
i Kolegom w odnalezieniu się na początku ich 
drogi zawodowej, zarządzają i pomagają kształ-
tować procesy służące budowaniu satysfakcji 
klientów. Ścieżka kariery zawodowej w nc+ jest 
otwarta! Każdy, kto ma w sobie chęci, jest za-
angażowany, pragnie się rozwijać, a praca po 
prostu sprawia mu przyjemność, ma szansę na 
wspinanie się po szczeblach kariery. Call Center 
nc+ stawia, w pierwszej kolejności, na szukanie 
potencjału wśród osób zatrudnionych w � rmie. 
Dla nc+ to korzyść, pozwalająca na czerpanie 
z doświadczenia oraz znajomości organizacji osób 
już w niej pracujących, dla  pracowników – realne 
możliwości awansu! 

Dodatkowo � rma oferuje swoim Konsultantom 
wiele szkoleń, które mogą później wykorzystać 
w dalszym życiu zawodowym. Uczy standardów 
biznesowych, komunikacji, asertywności, nego-
cjacji, czy technik sprzedaży.

Aktualnie nc+ prowadzi rekrutacje na sta-
nowisko Konsultanta ds. Obsługi Klienta oraz 
Konsultanta ds. Utrzymania Klienta. Warto więc 
dać sobie szansę i osobiście przekonać się, jak 
naprawdę pracuje się w call center.

Szczegóły na temat prowadzonych projektów 
rekrutacyjnych można znaleźć pod adresem: 
http://ncplus.pl/kariera 

p r o m o c j a
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Czy dziś takimi są umiejętności i kompetencje? Jak sądzę, 
na szczęście nie są, ale mogą nimi być. Wery� kuje je i os-
tro bierze po lupę Regionalna Izba Gospodarcza w Kato-
wicach, nagradzając Laurem te faktyczne i nieoszukiwa-
ne kompetencje i umiejętności właśnie.

Przysłuchując się laudacjom tegorocznych laureatów laurów 
złotych, platynowych, kryształowych i diamentowych, stwier-
dzam, że obecnie umiejętności i kompetencje nie są jednak 
towarem aż tak de� cytowym. Niemniej żeby takim nie były, 
potrzeba realnej ciężkiej pracy, skrupulatności, wytrwałości, 
cierpliwości, a nie gry pozorów i nieuczciwości. Bogactwo i ka-
riera, prestiż społeczny i sława niestety bardzo często nie ma nic 
wspólnego z umiejętnościami i kompetencjami. - Spotykamy 
się raz w roku z ludźmi, których niezwykłość polega na tym, 
że osiągają sukcesy, nie tolerują porażek, z porażkami sobie 
radzą i tymi sukcesami potra� ą się dzielić z potrzebującymi. 
Na tej sali spotykają się ludzie spełnieni, którzy nie zamierzali 

rościć sobie pretensji o to, że coś im się należy, tylko często 
od młodego wieku brali sprawy w swoje ręce i, najczęściej 
z bożą pomocą i zaciśniętymi ustami, parli do przodu – mówił 
w trakcie uroczystej 26 Gali Laurów Umiejętności i Kompe-
tencji w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca przewodniczący 
kapituły przyznającej nagrodę, prezes RIG w Katowicach 
Tadeusz Donocik. – Jestem przekonana, że to ważne święto 
ludzi, którzy dbają o tę ziemię, ludzi, którzy dla niej pracują. 
Szanowni państwo, za chwilę ponownie na tej scenie zobaczymy 
ludzi wyjątkowych, ludzi którzy dla Śląska pracują od lat wielu, 
pokazują nam jak zdobywać laury i dzielą się z nami kompe-
tencją – mówiła honorowa gospodyni wydarzenia prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Niestety bardzo dziś często laury (nie te przyznawane przez 
RIG, rzecz jasna) zdobywa się za to, że jest się znanym, bo jest 
się znanym. Showbiznes produkuje niemal taśmowo celebrytów, 
których nazwanie kompetentnymi i umiejętnymi uwłacza już 
samym tym słowom i ich znaczeniom. Nie sądzę jednak, by 
w kwestii umiejętności i kompetencji panowała aż taka degren-

golada, jak to podkreślał w trakcie ubiegłorocznej gali jeden 
z wcześniejszych laureatów Krzysztof Zanussi. A przynajmniej 
chcę wierzyć, że nie panuje, że praca i uczciwość to właśnie te 
kompetencje i umiejętności, za które laury się zdobywa. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK 

Towar de� cytowy?

DIAMENTOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI 
I KOMPETENCJI
Kazimierz Pazgan, wybitna postać, 
niezwykła osobowość oraz autorytet 
przedsiębiorców

ORZEŁ PIASTÓW ŚLASKICH
Polskie Radio KATOWICE w 90. rocz-
nicę powstania

KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNO-
ŚCI I KOMPETENCJI Z DIAMENTEM
Dorota Simonides, polska folkloryst-
ka, profesor nauk humanistycznych, 
polityk
Uniwersytet Śląski w Katowicach w 
50. rocznicę powstania
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNO-
ŚCI I KOMPETENCJI
Ryszard Florek, prezes Zarządu 
FAKRO, założyciel Fundacji „Pomyśl o 
Przyszłości”
Wojciech Kodłubański przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie
Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Gliwicach
Jan Klimek. prezes Izby Rzemieślni-
czej oraz MŚP w Katowicach
Jacek Janas,  prezes Zarządu Elektro-
ciepłowni Stalowa Wola S.A.
Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej 
Izby Budownictwa w Katowicach
Zespół Śpiewaków Miasta Katowi-
ce CAMERATA SILESIA oraz Dyrektor 
Anna Szostak
Jacek Janiszewski, organizator Fo-
rum Gospodarczego w Toruniu

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I 
KOMPETENCJI
Kategoria: Medycyna i Inżynieria 
Biomedyczna
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęga-
ła, wybitny okulista
Prof. dr hab. n. med. Antoni Hry-
cek, specjalista chorób wewnętrznych
Prof. dr n. med. Lech Cierpka, specja-
lista chirurgii ogólnej
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, spe-
cjalista chorób wewnętrznych, nefro-
logii, angiologii i hipertensjologii

Kategoria: Samorząd terytorialny, 
zawodowy i gospodarczy
Kazimierz Poznański, prezes Izby 
Gospodarczej Metali Nieżelaznych i 
Recyklingu w Katowicach
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach
Śląska Izba Budownictwa w Katowicach
Raciborska Izba Gospodarcza
Mirosław Lenk, prezydent Miasta 
Racibórz

Kategoria: Ambasador Spraw Polskich
Zbigniew Cierniak, dyrektor  Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny
Robert Konieczny, światowej klasy 
architekt
Andrea Bekić, ambasador Republiki 
Chorwacji w Polsce

Kategoria: Nauka i Innowacyjność
Prof. dr hab. n. tech. Maciej Hajdu-
ga, wykładowca Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach z okazji 80-lecia działalności
Prof. dr hab. n. med. Paweł Busz-
man, prezes Zarządu American Heart 
of Poland S.A. oraz American Heart of 
Poland Investment Inc.

Kategoria: Pro Publico Bono
Ryszard Bogusz, biskup Senior 
Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 
Wrocławskiej
Telewizja Polska S.A. Oddział Tere-
nowy w Katowicach z okazji 60-lecia 
działalności

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I 
KOMPETENCJI
Jerzy Bębenek,właściciel fi rmy TRAN-
SBEJ z okazji 40-lecia działalności
Herbert Gabryś, przewodniczący Ko-
mitetu ds. energii i polityki klimatycz-
nej Krajowej Izby Gospodarczej
Piotr Dudek, prezes Zarządu AQUA SA 
w Bielsku-Białej
Krzysztof Skiba, założyciel i Prezes 
Zarządu SKOFF Sp. z o.o.
Stanisław Szwed, wiceminister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej

Kategoria: „Kultura”
Filharmonia Śląska oraz Dyrektor 
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Katowi-
cach z okazji  70-lecia działalności

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOM-
PETENCJI
Kategoria: Medycyna i Inżynieria 
Biomedyczna
dr hab. n med. Marek Gierlotka kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie 
Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, kie-
rownik Pracowni Elektrofi zjologii 
i Elektrostymulacji Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu
dr hab. n med. Monika Komar, specjalista 
chorób wewnętrznych, kardiolog w Klini-
ce Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
Kategoria: Samorząd terytorialny, 
zawodowy i gospodarczy
Jan Murowski, Wójt Gminy Krupski 
Młyn
Piotr Kryszak, wiceprezes Zarządu 
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Katowicach
Anna Grygierek, Burmistrz Gminy 
Strumień
Maciej Kołoczek, pierwszy Zastępca 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
dr Paweł Mrowiec, drugi Zastępca 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Kategoria: Media
Wydawnictwo Górnicze

Kategoria: Nauka i Innowacyjność
Fundacja Śląskie Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, kie-
rownik Katedry Logistyki Społecz-
nej Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach

Kategoria: Menedżer, lider społeczno-
-gospodarczy
Ryszard Szczuka, prezes Zarządu 
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nasza Praca”
Aleksander Dudek, kanclerz Wyższej 
Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu

 Kategoria: Kultura
Artur Rojek, dyrektor OFF Festival w 
Katowicach
Jerzy Wałga, mistrz ślusarz narzę-
dziowy oraz mistrz obróbki cieplnej, 
wybitny rusznikarz
Muzeum Historii Katowic oraz Dyrek-
tor dr Jacek Siebel
Kazimierz Szołtysek, artysta plastyk

Kategoria: Młode Talenty
Jan P. Matuszyński, polski reżyser 
fi lmów fabularnych i dokumentalnych
Łukasz Dyczko, saksofonista

Kategoria: osoba lub instytucja 
wspierająca rozwój gospodarki rynko-
wej lub edukująca na potrzeby fi rm
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przed-
siębiorczości
Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowe-
go Punktu Kontaktowego ds. Instru-
mentów Finansowych Programów 
Unii Europejskiej w Warszawie
Maciej Fałkowski, zastępca Dyrektora 
w Departamencie Współpracy Eko-
nomicznej  w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych

Kategoria: Ambasador Spraw Pol-
skich
Karl Schmidt Radca Handlowy Amba-
sady Austrii

Kategoria: Instytucja Finansowa
AUREUS

Kategoria: Laur Forum Młodych
Janusz Dramski, wiceprezes RIG w 
Katowicach, Wiceprezydent Europej-
skiej Konfederacji Młodych Przedsię-
biorców YES for Europe w Brukseli

Kategoria: Kobieta Przedsiębiorcza
Edyta Przybyłek, właścicielka Kance-
larii Prawnej IURISCO

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo
EkaMedica Sp. z .o. Sp. K.

Kategoria: Pro Publico Bono
Urszula Koszutska, radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego V kadencji
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Kiedy można domagać się odszkodowania 
za tymczasowe aresztowanie?

Przepisy prawa przewidują system rekompensowania 
szkody i krzywdy powstałej na skutek niesłusznego tym-
czasowego aresztowania. Żądanie odszkodowania należy 
zgłosić w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu na 
miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo 
aresztowanego. Postępowanie jest wolne od kosztów są-
dowych. W razie uwzględnienia roszczeń choćby w części, 
wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot 
uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia 
jednego pełnomocnika.

     Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia na 
mocy przepisu art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karne-
go, przysługuje wtedy, gdy  środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania miał „niewątpliwie niesłuszny” 
charakter.  Dyrektywy wykładni pojęcia „niewątpliwie niesłusz-
ne” tymczasowe aresztowanie zostały zwery� kowane między 
innymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 
roku. „Niewątpliwie niesłusznym, w rozumieniu przepisu art. 
552 § 4 Kodeksu postępowania karnego jest takie tymczasowe 
aresztowanie, które było stosowane z obrazą przepisów rozdziału 
28 Kodeksu postępowania karnego, oraz tymczasowe areszto-
wanie oskarżonego (podejrzanego), powodujące dolegliwość, 
której nie powinien doznać, w świetle całokształtu okoliczności 
ustalonych w sprawie, a także, w szczególności, prawomocnego 
jej rozstrzygnięcia”

     Przebieg postępowania dowodowego w procesie od-
szkodowawczym powinien uwzględniać całokształt sprawy, 
nie tylko moment zastosowania tymczasowego aresztowania. 
W przypadku wydania wyroku uniewinniającego charakter 
postępowania odszkodowawczego będzie miał bardziej auto-
matyczny przebieg.

     Co ważne, odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje bez 
względu na to czy oskarżony został uniewinniony w skutek wykaza-
nia braku winy, czy tez w skutek braku wystarczających dowodów 
do uznania go za winnego. W tym zakresie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2002 roku (V KKN 125/00). 
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego - w postępowaniu 
o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe 
aresztowanie przy dokonaniu ustaleń, czy istnieją przesłanki do 
uznania aresztowania za niewątpliwie niesłuszne, nie wolno różnico-
wać wyroków uniewinniających, będących podstawą dochodzenia 
roszczenia. Ze względu na zasadę domniemania niewinności, 
prawomocność orzeczenia i odpowiedzialność Skarbu Państwa na 
zasadzie ryzyka nie ma znaczenia, czy wyrok ten zapadł z uwagi 
na wykazanie braku sprawstwa lub winy, czy też na skutek nieda-
jących się usunąć wątpliwości lub braku dostatecznych dowodów 
do przypisania oskarżonemu odpowiedzialności.

    W orzecznictwie Sądów można się spotkać z tezą, iż przy 
,,ustalaniu wysokości zadośćuczynienia nie bez znaczenia jest 
fakt, że wnioskodawca cieszył się pozytywną opinią środowisko-
wą, nigdy wcześniej nie przebywał w warunkach więziennych. 
To niewątpliwie powoduje u takiej osoby znacznie większy 
stres i szok, niż w przypadku osób, które uprzednio były już 
izolowane’’. Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem Są-
dów, gdyż odczucie niesłusznego przebywania w warunkach 
izolacji więziennej, degraduje psychikę każdego człowieka, bez 
względu na uprzednią karalność. Nadto, jak stanowi Konstytucja 
RP - wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne.

     Rozmiar doznanej krzywdy powinien być oceniany indy-
widualnie, lecz niewątpliwie pobyt w więzieniu wpływa nega-
tywnie na psychikę każdego człowieka. Osadzenie w jednostce 

penitencjarnej, degraduje każdą sferę ludzkiego bytowania. 
Wykluczenie jednostki z życia społecznego, naruszenie więzi 
rodzinnych  prowadzi do deprywacji, a ta z kolei będąca nie-
możliwością zaspokojenia ludzkich potrzeb, kształtuje poczucie 
bezradności, lęk, obniżenie własnej wartości. Suma przykrych 
doznań na skutek pobytu w izolacji więziennej wywołuje 
ogromne cierpienie psychiczne i dezorganizację osobowości.

     W związku z wysoką dolegliwością tymczasowego areszto-
wania, Sąd stosując ten środek zapobiegawczy  winien dochować 
najwyższych standardów umiaru i ostrożności.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Przedstawienie klasyczne z elementami 
interaktywnymi w wykonaniu teatru TRIP. 
Oprócz wartości artystycznych pobudzających 
oraz kształtujących wrażliwość młodego czło-
wieka, spektakl ten propaguje polską literaturę 
piękną dla dzieci.

W Narodowej Bibliotece Bajkowej co roku 
odbywa się remanent. Trzy wesołe Mole Książ-
kowe zapisują, odpisują, liczą, przeglądają 
i sprawdzają stan techniczny wszystkich ksią-
żek. Podczas kolejnego dnia pracy, w bibliotece 
zaczyna dziać się coś dziwnego. Mole odbierają 
anonimowy telefon, w nocy z półek niespo-
dziewanie spada abecadło, a Wersik skarży się 
na koszmarne sny. Okazuje się, że z biblioteki 

zniknęła najcenniejsza księga – „Zbiór wierszy 
dla dzieci polskich poetów”.  Wersik postana-
wia wszcząć śledztwo. Dzielne Mole ruszają 
tropem poszlak i za sprawą tajemniczego elik-
siru przenoszą się do niezwykłego miejsca. 
Zanim jednak uda im się rozwikłać zagadkę, 
będą musiały stawić czoła niecodziennym 
zdarzeniom i niezwykłym postaciom.

W spektaklu wykorzystano teksty Juliana 
Tuwima: Ptasie radio, Lokomotywa, O Panu 
Tralalińskim; Jana Brzechwy: Księżyc raz od-
wiedził staw, Kaczka dziwaczka oraz Marii 
konopnickiej: Stefek Burczymucha.

Bilety w cenie 15 złotych od osoby dostępne są 
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 15.02., 
godz. 17.00

Na tropie zaginionej opowieści
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Spodek, 11.03., godz. 18.30. Wygraj bilety na koncert!

„Pectus. Kobiety” i Urszula!
Z okazji Dnia Kobiet  zapraszamy na wyjątkowy, multimedialny 

koncert  zespołu  PECTUS, pt. „Pectus. Kobiety”, podczas którego 
gościnnie wystąpi polska wokalistka rockowa  URSZULA. 

A my mamy do wygrania 3 podwójne zaproszenia na ten niezwykły 
koncert. Co zrobić, by je otrzymać? Wystarczy zadzwonić do naszej 
redakcji pod numer telefonu: 534-675-613 i odpowiedzieć na pytanie: 
Którzy członkowie zespołu PECTUS to bliźniacy? Zaproszenia do 
odbioru w siedzibie organizatora przy ul. Zawiszy Czarnego 2 w Ka-
towicach w biurze spółki Wagart Warszawa. Przy odbiorze trzeba mieć 
ze sobą aktualne wydanie Gońca Górnośląskiego.

PECTUS powstał wiosną 2005 roku w Rzeszowie, jak można się domyślać, 
słuchając ich piosenek, a także nawiązując do słów lidera zespołu Tomasza 
Szczepanika, „Jestem melodykiem, z mojego serca wypływa mnóstwo 
melodii”, po prostu z potrzeby i chęci dzielenia się muzyką. Pierwszym 
wielkim przebojem zespołu, jest piosenka, „To, co chciałbym Ci dać”, 
która powstaje we współpracy z producentem Tomkiem Bonarowskim. 
W 2008 roku piosenka jest jedną z najczęściej granych i powtarzanych 
we wszystkich stacjach radiowych W sierpniu PECTUS docenia sopocka 
publiczność, nagradzając grupę, SŁOWIKIEM PUBLICZNOŚCI Sopot 
Festiwal 2008. Jest to moment przełomowy, sukces nadaje ton, kariera 
zespołu nabiera tempa. Artyści rozpoczynają pracę  nad debiutanckim 
albumem „PECTUS”, QL MUSIC, której � nał, ma miejsce 27 lutego 2009r.
W kolejnych latach zespół nagrywa płyty i koncertuje w całej Polsce oraz 
Stanach Zjednoczonych. Powstają świetne albumy takie jak:

2010 „STOS PRAW”, QL MUSIC 
2013 „SIŁA BRACI” SONY MUSIC POLSKA
2015 „KOBIETY” GRASH MUSIC
2016 ‚KOLĘDY PRZY KOMINIE” GRASH MUSIC
Zespół ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród w tym: 
-Złota Płyta za debiutancki album „PECTUS”, 2009 r, Super Jedynka 

w kategorii „Super Zespół” 2013 (Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu),  
ZŁOTA PŁYTA za album „Siła Braci” 2013 - ZŁOTA PŁYTA za album 
„Muzyka z Serca” Kalendarz Dżentelmeni 2014, ZŁOTA PŁYTA za 
album „Kobiety” 2016

NAJWIĘKSZE PRZEBOJE PECTUS, które usłyszymy w SPODKU: 
 -TO, CO CHCIAŁBYM CI DAĆ (muz./sł. Tomasz Szczepanik) 2009

- JEDEN MOMENT (muz./sł. Tomasz Szczepanik) 2009
- ŻYCIE NA DYSTANS (muz./sł. Tomasz Szczepanik) 2009
- OCEANY (muz. współkompozytor Tomasz Szczepanik sł. Tomasz 
Szczepanik) 2010

- BARCELONA (muz./sł. Tomasz Szczepanik) 2012/2013
- SZKOŁA MARZEŃ (muz./sł. Tomasz Szczepanik) 2013
- ILUZJA (muz. Tomasz Szczepanik, sł. Tomasz Szczepanik)
URSZULA – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych artystek 

na polskiej scenie, obchodząca 35-lecie kariery artystycznej, której utwory 
takie jak „ Dmuchawce latawce wiatr” czy „ Konik na biegunach” Na sen”, 
”Rysa na szkle”, ”Malinowy król” .śpiewa cała Polska.  Swój pierwszy album – 
„Urszula” wydala w 1983 roku, a w nagraniach wzięli udział muzycy zespołu 
„Budka Su� era” . Piosenki z tej płyty szybko podbiły krajowe listy przebojów 
, a „Dmuchawce…” uznane zostały za największy przebój roku 1983. 

Od tego czasu ukazało się 12 albumów studyjnych Urszuli i wiele z nich 
pokryło się złotem, platyną i multiplatyną. Artystka nieprzerwanie  koncer-
tuje  a każdy jej występ przyjęty jest z wielkim entuzjazmem publiczności. I

Bilety w sprzedaży: eBilet, Ticketmaster, Eventim i Interticket oraz 
w salonach Empik, Saturm i Media Markt.

Wystąpią znakomite aktorki: Emi-
lia Krakowska, Barbara Wrzesińska 
i Lidia Stanisławska. Barbara Wrze-
sińska, Lidia Stanisławska i Emilia 
Krakowska - te trzy znakomite ak-
torki kryją się pod tajemniczą nazwą 
Babski Kabaret. Old Spice Girls. To 
kabaret z kobietami, dla kobiet i o 
kobietach, pełen zabawnych mo-
nologów, dowcipów, piosenek i im-
prowizacji, ale panowie również nie 
będą się nudzić. Program oparty na 
tekstach Marii Czubaszek, Mariana 
Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego 
oraz klasyków z Julianem Tuwimem 
na czele sprawia, że widownia zawsze 
pęka ze śmiechu. Ponad półtorago-
dzinny program jest znakomitym 
pomysłem na spędzenie wieczoru. 
Artystki gwarantują, że ze spektaklu 
wszyscy wyjdą usatysfakcjonowa-
ni i rozbawieni. Lidia Stanisławska 
jest przecież nie tylko piosenkarką, 
ale też chodzącą skarbnicą wiedzy 

o polskich artystach i anegdotkach 
z nimi związanych. Emilia Krakow-
ska to znakomita aktorka teatralna, 
szerokiej publiczności kojarząca się 
z kolei z rolami w serialach telewizyj-
nych, zaś Barbara Wrzesińska to także 
aktorka z kabaretowym zacięciem, 
która bardzo długo występowała 
u Olgi Lipińskiej.

Bilety w cenie 30 złotych/ 25 zło-
tych dla seniorów są dostępne będą 
w kasach SCK oraz on-line na www.
bilety.siemck.pl  SCK

Siemianowickie Centrum Kul-
tury – Park Tradycji, 24.02., 
godz. 18.00 

„Od Sinatry do 
Presleya” 

Koncert którego gwiazdą będzie Krzysztof 
Kiljański. Artysta znany m. in. z duetu z Kayah 
w utworze „Prócz ciebie nic” zaprezentuje 
swoje ulubione utwory muzycznych klasyków 
jak Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles 
czy Elvis Presley. Nie zabraknie także jego 
własnych kompozycji. 

Artyście na scenie towarzyszyć będą znako-
mici muzycy: Bohdan Lizoń – gitara, Marek 
Olma- perkusja, Adam Niedzielin – piano, 
Dariusz Ziółek – gitara basowa.Przed kon-
certem na scenie Parku Tradycji zaprezen-
tują się także uczestnicy V Siemianowickich 
Warsztatów Bluesowych, które odbywały się 
w sierpniu w SCK. 

Bilety w cenie 40 złotych przedsprzedaż/ 
45 złotych w dniu koncertu wkrótce dostępne 
będą w kasach SCK oraz on-line. 

SCK

Siemianowickie Centrum Kultury- Bytków, 8.03., 
godz. 18.00., Dzień Kobiet

BABSKI KABARET 
czyli OLD SPICE GIRLS

Muzeum Historii 
Katowic, Dział 

Teatralno-Filmowy, 
8.02., godz. 18.00. 

Śląski Festiwal Operetki
Zapraszamy na niecodzienne wy-

darzenie, jakim będzie koncert pt. 
„Operetka – bajka dla dorosłych”. 
Wystąpi Sylwester Targosz-Szalonek 
– słynny tenor i przyjaciele. Zapo-
wiada się przemiły wieczór u schyłku 
karnawału. MHK

Koncert walentynkowy w wykona-
niu Agnieszki Greinert, od lat zwią-
zanej z łódzką sceną dramatyczną 
i muzyczną. Akompaniują: akordeon 
– Konrad Salwiński, fortepian – Pa-
weł Jabłoński i kontrabasu – Marcin 
Fidos. MDK „Koszutka”

MDK KOSZUTKA

MDK „Koszutka”, Sa-
lon Artystyczny, 13.02., 

godz. 17.00.

„Złota Pantera. Kocham 
Cię i nienawidzę”
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Teatr, � lm 
i telewizja, 
a także… poezja

Znany aktor: � lmowy, serialowy, teatralny, 
dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Zabrzu, 
a także…poeta! A mowa o Zbigniewie Stryju, 
który będzie gościem Salonu Artystycznego 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” już 19 
lutego o godzinie 17.00. 

W trakcie rozmowy przybliżymy najbardziej 
ciekawe kreacje i projekty sceniczne artysty, ale 
także poznamy go od strony, której szerszemu 
gronu odbiorców nie jest znana, a mianowicie 
poznamy Zbigniewa Stryja – poetę. Zapraszam 
na spotkanie.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Ogień wśród nocy
TERESA MESSINEO

WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA

Kay i Jo różni bardzo wiele. Nieśmiała 
i trochę zamknięta w sobie Kay pochodzi 
z górniczej mieściny w górach Pensylwanii; 
Jo to nowojorczanka w pierwszym pokoleniu, 
przebojowa i rozgarnięta, z bujnym irlandzko-
-włoskim temperamentem. Połączy je wspólna 
służba w korpusie medycznym amerykańskiej 
armii. Rzucone przez wir wojny na dwa fron-
ty i dwa różne krańce świata będą musiały 
każda na własną rękę stawić czoło wyzwa-
niom, jakim sprostałoby niewielu mężczyzn.

Milczące dziecko
SARAH A. DENZIL

WYDAWNICTWO FILIA
Latem 2006 roku Emma Price bezsilnie pa-

trzyła, jak z rzeki wyłowiono czerwoną kurtkę jej 
sześcioletniego syna, Aidena. Ciała nie odnalezio-
no. Dopiero dziesięć lat później Emma odkryła, 
że na powrót może cieszyć się życiem. Wyszła 
za mąż, oczekuje drugiego dziecka i poczuła, że 
znowu ma kontrolę nad swoim życiem.  I wtedy 
wraca do niej Aiden. Chłopak nie jest w stanie 
mówić, ale jego ciało opowiada historię zaginię-
cia. Liczne rany i złamania rzucają nieco światła 
na koszmar, przez który przeszedł. Okazuje się 
również, że Aiden wcale nie wpadł do wody. Ai-
den został porwany.  Emma usiłuje porozumieć 
się z nastolatkiem i odkryć tożsamość sprawcy 
bestialskich czynów. Ale kto w ich małej wiosce 
mógł dopuścić się tak straszliwej zbrodni?  Tylko 
jej syn zna całą prawdę. Jednak jak opowiedzieć 
o niewyobrażalnym?

Muzeum w Chorzowie
WYSTAWY
czasowe:
„Wspólnota. Życie para� alne w Wielkich Hajdukach w czasach proboszcza Józefa Czempiela”
OFERTA EDUKACYCJNA
czasowa:
CHORZÓW (cz. I)
Cykl zajęć przybliżających historię i kulturę miasta.
FERIE W MUZEUM (31.01–09.02.2018)
Zajęcia podczas ferii są bezpłatne dla grup zorganizowanych z terenu Chorzowa, w po-
zostałych przypadkach koszt to 3 zł/os.
„Historia w � liżance: kawa/herbata” / „Dzieje bałwana”
Stała oferta zajęć dostępna na stronie internetowej Muzeum. 
Zapisy grup zorganizowanych (maks. ok. 25 osób) i szczegółowe informacje: 
Dział Edukacyjno-Promocyjny (32) 241 31 04 wew. 105
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Chorzów, T. I: Środowisko geogra� czne, red. A. Hibszer, J. Runge, Chorzów 2017.
Publikacje do nabycie w kasie Muzeum w godzinach otwarcia wystaw.
Więcej informacji o wydarzeniach w styczniu na www.muzeum.chorzow.pl

Urodziny z Teatrem Czarnego Tła
Zapraszamy na spektakle, warsztaty dla zorganizowanych 

grup dziecięcych oraz do organizacji urodzin.
Repertuar na luty:
4 niedziela - godz. 16.00  „Black&White - magiczny koncert” KUP  BILET
17 sobota - godz. 16.00  „Kosmiczna podróż”  KUP  BILET
17 sobota - godz. 18.00  „Black&White - magiczny koncert” KUP  BILET
18 niedziela - godz. 16.00 „Królowa - rock bajka” KUP  BILET
24 sobota - godz. 16.00  „Ale...cyrk...” KUP  BILET
24 sobota - godz. 18.00  „Kosmiczna podróż” KUP  BILET
25 niedziela - godz. 16.00 „Królowa - rock bajka” KUP  BILET                          TCZT

Jadwiga “Yaga” Kowalik w ramach Salonu Muzycznego zaprezentuje największe przeboje Edith 
Piaf, Juliette Greco i Charla Aznavour’a. Zapraszamy w muzyczną podróż do artystycznego Paryża.  
Artystce towarzyszyć będą: akordeonista i aranżer Walentyn Dubrowskij oraz skrzypek Michał Półtorak 
znany głównie z „Piwnicy pod Baranami”, ale także z zespołu Grzegorza Turnaua i grupy „Anawa”.

Jadwiga „Yaga” Kowalik – kompozytorka i wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie i prestiżowej paryskiej Conservatoire Mobel, znana jako interpretatorka klasyki 
piosenki francuskiej. Od wielu lat śpiewa największe przeboje gwiazd francuskiej estrady. 
Związana jest ze sceną krakowskiego Teatru Piosenki Francuskiej.

Bilety w cenie 20 złotych. Seniorzy 10 zł. dostępne są w kasach SCK i on-line na www.bilety.
siemck.pl   SCK

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera, 12.02., godz. 18.00 

Mistrzowie piosenki francuskiej



Po raz kolejny miał przyjemność gościć 
najlepszych sportowców. Tym razem były 
to reprezentantki Polski w hokeju na lo-
dzie, które były gospodarzem Mistrzostw 
Świata  kobiet do lat 18 dywizji IB . 

Przed rozpoczęciem  tych styczniowych za-
wodów z pewnością nasze zawodniczki i kibice 
po cichu liczyli na awans do dywizji IA  lub na 
poprawienie historycznego wyniku sprzed roku, 
kiedy to podczas rozgrywanych Mistrzostw 
w katowickim Jantorze nasze hokeistki stanęły 
na najniższym stopniu podium dywizji IB . Był 
to wynik którego nikt się nie spodziewał przed 
rozpoczęciem turnieju, chociaż przy odrobi-
nie szczęścia mogliśmy powalczyć o awans. 
Po tak znakomitym ubiegłorocznym wyniku 
oczekiwania w katowickim Spodku były bar-
dzo wygórowane, a cały turniej zapowiadał 

się arcyciekawie. Nastroje starał się tonować 
trener i zawodniczki,  przypominając, że ta 
reprezentacja funkcjonuje dopiero od 2014 
roku i to po stronie rywali będzie przemawiał 
większy bagaż doświadczenia. 

Przed rozpoczęciem  Mistrzostw Świata  
dywizji 1B, gdzie areną czempionatu było lo-
dowisko Spodka w Katowicach, na papierze 
silniejsze wydawały się Dunki, które jedno-
głośnie zostały uznane za faworytki całego 
turnieju. Również zespół Francji po spadku 
z dywizji  1A nie zamierzał łatwo sprzedać 
skóry i szybko wrócić na stare śmieci. W grze 
naszej reprezentacji w trakcie turnieju widocz-
ne było zeszłoroczne zgranie i bardzo dobra 
atmosfera, a to przecież połowa sukcesu . Ten 
turniej dla naszych zawodniczek rozpoczął się 
znakomicie - odprawiliśmy z kwitkiem kolejno 
reprezentację Chin oraz Australii. Wówczas 

nadszedł najważniejszy mecz turnieju, gdzie 
zmierzyliśmy się z faworyzowaną Danią. Nasze 
zawodniczki pomimo wylanego hektolitrami 
potu na ta� i lodu oraz zostawionego serducha, 
musiały uznać wyższość rywalek. W następ-
nym meczu również Francja okazała się od 
nas lepsza, na otarcie łez wygraliśmy z Wielką 
Brytanią i to zwycięstwo pozwoliło nam stanąć 
na najniższym stopniu podium.

Myślę, że w marzeniach tych dziewcząt przed 
Mistrzostwami był awans do dywizji 1A, pomi-
mo tak wysoko zawieszonej poprzeczki zajęcie 
trzeciego miejsca można uznać za plan wyko-
nany w stu procentach, a za ambicję i charakter 
dla tych dziewcząt czapki z głów .

Kolejną wielką imprezą, która zagościła w ka-
towickim Spodku był Puchar Świata Florecistek 
. W trakcie turnieju mieliśmy przyjemność 

dopingować aż 183 zawodniczki z 21 krajów. 
Nasze dziewczyny zawalczyły na miarę swo-
ich umiejętności drużynowo, zajmując szóste 
miejsce. Polki wystąpiły w składzie: Martyna 
Jelińska (Budowlani Toruń), Julia Walczyk 
(KU AZS-UAM Poznań), Martyna Synoradzka 
(AZS AWF Poznań), Hanna Łyczbińska (KU 
AZS-UAM Poznań).

Indywidualnie najlepsza z Polek Julia Wal-
czyk była dwunasta.

Nasze zawodniczki zrobiły duży postęp, a ich 
występ można uznać jako przyzwoity. W tej 
dyscyplinie ogromną rolę odgrywają emocje, 
a liczy się dyspozycja dosłownie chwili, a nie 
dnia. Tym większe brawa, że nasze zawodniczki 
po indywidualnych walkach stoczonych niejed-
nokrotnie między sobą były w stanie stworzyć 
zespół na miarę szóstego miejsca.

ŁUKASZ MACIOSZEK

12 sport  Nr 1 (24)  4 stycznia 2018 r.

Katowicki Spodek opanowany 
przez kobiety

Rok 2018 to rok przebudowy stadionu 
na terenie OSiR „Skałka” w Świętochło-
wicach. Słynący głównie niegdyś z żużla 
obiekt, będzie też stadionem piłkarskim.

Dedykowany Drużynie Śląsk Święto-
chłowice stadion ponownie ma przyjąć 
zawodników z całej Polski. Adepci szkół-
ki drużynowej szlifują umiejętności. Już 
czterech z nich otrzymało licencję. Zanim 
jednak wyjadą na tor, obiekt czeka go grun-
towna przebudowa i modernizacja. – 31 
milionów zarezerwowałem w długoletniej 
prognozie � nansowej na realizację tego 
zadania. Jego � nansowanie odbędzie z środ-
ków własnych, unijnych oraz ministerial-
nych – mówi prezydent Dawid Kostempski.

Na drodze do sukcesu w � nalizacji in-
westycji pojawiły się jednak przeszkody. 
Niestety konieczne było rozpoczęcie no-
wego postępowania przetargowego. – Dwa 
poprzednie postępowania nie udały się 
ze względu na zbyt wysokie kwoty, dużo 
za wyższe, niż te którymi dysponowaliśmy 
w naszym budżecie i na które opiewał kosz-
torys inwestorski. W tej chwili nie mamy 
wyśrubowanych konkretnych terminów, 
liczymy też dlatego na to że te oferty będą 
teraz niższe. Czekamy na otwarcie tych 
ofert. Nastąpi już w lutym 2018 roku. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem w marcu 
wykonawca wchodzi na plac budowy i reali-
zuje wszystkie niezbędne etapy – podkreśla 
prezydent Kostempski.

I etap: wyburzenie aktualnych trybun, 
rewitalizacja i termomodernizacja budynku 
OSiR „Skałka”, dostosowanie go do potrzeb 
organizacji zawodów żużlowych, budowa 
nowego parku maszyn oraz stworzenie 3, 
614 miejsc siedzących, nowy tor żużlowy, 
nowa nawierzchnia boiska, nowa geometria 
toru, cała infrastruktura wokół obiektu.

Przebudowa wystartuje już w 2018 roku, 
zakończy się w roku 2019.

TEKST I ZDJĘCIE: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Wokół Stadionu Żużlowego na „Skałce”


