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Jarmark Bo˝onarodzeniowy
w Kolonii z Biurem Podró˝y
Astra Tour z Katowic
ednà z mieszczaƒskich tradycji zwiàzanych z niemieckimi miastami stał si´ zwyczaj
organizowania Jarmarków Bo˝onarodzeniowych. Najstarsza tradycja jarmarkowa zwiàzana jest z
Norymbergà. Póêniej natomiast
wszystkie miasta, b´dàce jednoczeÊnie wa˝nymi oÊrodkami handlowymi, kupieckimi i kulturalnymi wykształciły swoje własne
zwyczaje. Nale˝à do nich Berlin,
Heidelberg, Kolonia, Monachium.
Co roku poczàwszy od ostatniej
niedzieli listopada a˝ do Wigilii
we wszystkich niemieckich miastach odbywajà si´ Jarmarki Adwentowe. organizowane sà zawsze przy wa˝nych obiektach turystycznych, zabytkach i na du˝ych placach w mieÊcie. Ka˝dy z
nich charakteryzuje si´ odr´bnymi zwyczajami lecz na pewno
wsz´dzie serwowane jest grzane
wino i dominuje zapach korzennych przypraw na bazie imbiru
oraz goêdzików. W tym czasie w
wielu koÊciołach w Kolonii organizowane sà wspaniałe koncerty
organowe gdzie wykonuje si´
utwory słynnych kompozytorów
muzyki powa˝nej. Na ˝ywo tego typu muzyki słucha si´ zupełnie inaczej.
Kolonia nie jest tak du˝à metropolià jak Londyn czy Pary˝. Nie jest te˝ miastem zbudowanym na
wzór amerykaƒskich metropolii jak Frankfurt nad Menem lecz szczyci si´ bardzo bogatà historià.
Niewàtpliwie jest wizytówkà najbardziej uprzemysłowionej cz´Êci Niemiec, Nadrenii Północnej Westfalii. Kto po raz pierwszy odwiedza Koloni´ jest pod wra˝eniem Katedry Koloƒskiej. To jedna
z najwspanialszych perełek architektonicznych jeÊli chodzi o architektur´ Êredniowiecznà. Dzisiaj
Katedra w Kolonii jest punktem orientacyjnym w mieÊcie jeÊli chce si´ okreÊliç kierunek czy poło˝enie lub u˝yç jako punktu odniesienia. W Katedrze dominuje przepych i ozdoba. Elementem
charakterystycznym dla gotyku sà witra˝e, które przy słonecznej pogodzie tworzà p´knà gr´
Êwiateł. W Katedrze Koloƒskiej znajduje si´ relikwiarz Trzech Króli sprowadzony w czasach Êredniowiecznych i stał si´ miejscem pielgrzymek przybywajàcych do miasta. Najwi´kszà relikwià, do
której tutaj przybywali pielgrzymi był sarkofag mieszczàcy jak głosiła legenda szczàtki Trzech
Króli. Tych, którzy udawali si´ w pielgrzymk´, ˝eby oddaç pokłon wg Biblii nowonarodzonemu
Chrystusowi. Jarmarki adwentowe w samej tylko Kolonii odbywajà si´ na czterech placach: pod
Katedrà, na Rudolfplatz, na Starym MieÊcie i na Nowym MieÊcie. Obchodzone sà bardzo hucznie
z muzykantami, Êpiewami chórów, dêwi´kami dzwonków i.t.p. Jarmarki spowite sà Êwiàtecznà atmosferà. Liczne stragany oferujà prezenty, ozdoby, drobne pamiàtki oraz specjały regionalnej
kuchni. W Kolonii na turystów czeka 160 przepi´knie ustrojonych drewnianych pawilonów.
Mo˝na te˝ zobaczyç jak pracujà rzemieÊlnicy oraz skosztowaç wielu Êwiàtecznych smakołyków
przygotowanych na Êwiàteczny stół. Rudolfplatz jest bajkowym rajem dla dzieci. BezpoÊrednio
nad Renem przed Muzeum Czekolady znajduje si´ bo˝onarodzeniowy jarmark Êredniowieczny
słynàcy z grzanego wina reƒskiego a tak˝e goràcych wafli z wiÊniami. Mo˝na te˝ popłynàç Êwiàtecznie udekorowanym promem do Dusseldorfu.Du˝à atrakcjà jest te˝ oglàdanie panoramy miasta o zmroku, z pi´knie iluminowanymi jarmarkami. Kolonia oprócz Katedry, 12 du˝ych romaƒskich koÊciołów, Jarmarków Adwentowych ma do zaoferowania wiele ciekawych muzeów jak np.
Muzeum Rzymsko-Germaƒskie gdzie odkryto staro˝ytne freski pochodzàce z domów mieszczaƒskich, które przedstawiały wygody zamo˝nego ˝ycia kupieckiego.
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Sztuka biznesu
F

uturallia są wydarzeniem prestiżowym o randze międzynarodowej skierowane dla przedsiębiorców działających w sektorze Małej i
Sredniej Przedsiębiorczości, którzy poszukują możliwości nawiązania międzynarodowych kontaktów
oraz nastawionych na rozwój swojej firmy poprzez
ekspansję na rynki zagraniczne. Historia Futuralli liczy
21 lat tradycji i 17 zorganizowanych forum biznesu
w różnych miastach na świecie, na różnych konty-

nentach m.in; Walonia (Belgia, Europa), Katar (Afryka), Quebec (Kanada), Kansas City (Stany Zjednoczone). W Polsce Futurallia odbyły się po raz pierwszy we Wrocławiu w 2006 roku. Międzynarodowe
Forum Rozwoju Biznesu Futurallia Lille 2012 miały
miejsce we Francji w Regionie Lille w czerwcu br. Region Lille uważany jest za najzasobniejszy i zajmuje
pierwsze miejsce w Europie pod względem nabywania dóbr. Najliczniej reprezentowanymi delegacjami
były delegacje z Belgii (94 uczestników), Afryki (43
uczestników), Kanady (35 uczestników) i Algierii (31
uczestników). Polską delegację na 17 Międzynarodowym Forum Rozwoju Biznesu reprezentowało 7
osób z 5 polskich firm z kilku zaledwie miast - Warszawa, Katowice, Wrocław, Lodz, Ruda Sląska. Nowymi delegacjami na Futuralich 2012 w Lille były delegacje z Chin, Meksyku i Madagaskaru
Organizatorem wydrzenia Futurallia Lille 2012
była Międzynarodowa Izba Handlowo-Przemysłowa
Nord de France - najważniejsza instytucja publiczna
w Regionie, ceniona przez partnerów oraz sektor
MSP (małej i średniej przedsiębiorczości) za kompetencję i wysoki poziom usług, której celem jest wspieranie przedsiębiorstw wykazujących chęć internacjonalizacji. Liderem delegacji ze Sląska była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.. Nowymi dele-

gacjami na Futuralliach 2012 były delegacje: z Chin,
Meksyku i Madagaskaru. Lidera Delegacji, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach reprezentowały
2 firmy z branży budowlanej oraz energetycznej,
które mieszczą się w Katowicach i Rudzie Sląskiej.
Biznes bez emocji to są cyfry tylko: 20 sektorów
gospodarki, 30 krajów, 924 uczestników, 427 zagranicznych uczestników, 535 przedsiębiorstw,
7800 spotkań, 16 spotkań uczestników, 1000 spotkań informacyjnch RDV ale dla przedsiębiorców
działających w sektorze Małej i Sredniej Przedsiębiorczości, którzy są świadomi tego, że ekspansja na
międzynarodowe rynki jest niezbędna dla dalszego
rozwoju przedsiębiorstwa te cyfry mają znaczenie.
17 Międzynarodowe Forum Rozwoju Biznesu Futurallia 2012 trwało 2 dni i najlepiej zaprezentowały
się takie sektory gospodarki jak biznes i komunikacja,
przemysł i mechanika, budownictwo i prace publiczne. Przyszłe Futurallia 2013 za rok odbędą się w
Istambule, w Turcji na styku 2 kontynentów - Europy i
Azji i na styku rżnych religii co w biznesie ma duże
znaczenie.
Aleksandra Polanowska

Gala Jubileuszowej XX edycji
Laurów Umiejętności i Kompetencji
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stycznia 2012 roku, o godz. 17.00 w
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się uroczysta XX Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji.
Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz
Złote Laury Umiejętności i Kompetencji, przyzna-

wane przez Kapitułę Laurów, wręczane są już od
dwudziestu lat. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości – ludzi i firm, które osiągają sukces gospodarczy a jednocześnie są zdolni
do dzielenia się tym sukcesem poprzez aktywność
społeczną w swoim środowisku i wspieranie inicjatyw lokalnych.
W gronie wyróżnionych znaleźli się Marek Goliszewski – Prezes Business Center Club, Śp. Janusz
Granat – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011, Prof. dr hab. inż. Andrzej
Karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej, Teresa Mo-
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krysz – Współwłaściciel grupy firm MOKATE, Maciej
Szpunar – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego czy Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP.
Tegoroczną Galę uświetnił wyjątkowy spektakl
muzyczny „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów Studio Buffo. Gwiazdy, które po raz pierwszy
wystąpiły z tym programem na Śląsku, zaprezentowały najlepsze przeboje ze swojego repertuaru.
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Wkładam całe serce…
Z Teresą Mokrysz, właścicielem firmy Mokate z Ustronia rozmawia Aleksandra
Polanowska.

wym posunięciem. Nazwa posiadała walory marketingowe i po kilku latach przekształciła się w
jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich marek.
Stało się tak za sprawą naszego cappuccino.
Dzisiaj, po dwudziestu latach intensywnej pracy,
Mokate ma zupełnie inną pozycję. Jest właściwie
grupą firm z 9 samodzielnymi podmiotami, produkuje w dwóch dużych kombinatach w kraju i w
sporym zakładzie w Czechach. Zatrudnia około
1 500 pracowników i eksportuje do ponad 50
krajów. Warto zauważyć, że eksport zapewnia
już blisko 60% przychodów.
O ile wiem laureatami poprzednich edycji laurów byli przedstawiciele duchowieństwa jak bp. Paweł Anweiler, bp. Tadeusz Szurman; mężowie stanu jak Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, dziennikarze, menedżerowie i prezesi firm. Chyba sukces do ostatniej chwili nie był oczywisty?
Trudno mi to oceniać - nagrody nigdy nie są
moim celem. Myślę, że Laur trafił również do
mnie, ponieważ staram się we wszystko co robię
- wkładać całe serce. Tworzenie czegoś nowego
i trwałego jest moją największą pasją.
Jak będzie Pani dalej rozwijała wizję przyszłości firmy
Mokate?
Z pewnością będziemy nadal bardzo aktywni na
rynku krajowym. Zaawansowane są przygotowania dalszej modernizacji parku maszynowego i
kontynuowana jest rozbudowa naszych zakładów. Po zakończeniu inwestycji w Żorach i Ustroniu zdolności produkcyjne Grupy Mokate zwiększą się o 25 proc. To pozwoli nam zaspokoić rosnący popyt na nasze wyroby.

Znamy Panią jako osobę niezwykle aktywną. Może Pani poszczycić się m.in. prestiżowym tytułem „Najbardziej przedsiębiorczej kobiety świata” ale nie tylko, bo ostatnio została
Pani wyróżniona Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Jak to się wszystko zaczęło?
Rodzinna firma Mokryszów zaczynała od wielobranżowego sklepu jeszcze za panowania cesa-
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rza Franciszka Józefa. Mój mąż prowadził już
100 osobowy zakład produkcyjny.
Pracę w naszej firmie rozpoczęłam w 1989 roku, w
rok później zmieniłam nazwę - z firmy Mokrysz powstało Mokate. W nowej nazwie zachowałam początkowe sylaby naszych imion i nazwiska: MOkrysz-KAzimierz-TEresa. Okazało się to szczęśli-
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Wytrwałość i działanie

Zainteresowanie Pani firmą sięga dużo dalej poza granice
Polski. Dużo mówi się o produktach Mokate na czeskim
rynku...
Budując przyczółki w krajach ościennych zaczynaliśmy właśnie od Czech, które ze względów logistycznych były naturalnym terenem ekspansji.
Przyczółki szybko zamieniły się w samodzielne
przedsiębiorstwa i w tej chwili aż 5 firm z naszej
grupy działa poza granicami.

Wywiad z Jerzym Gajewskim – Prezesem NDI SA
NDI jest liderem konsorcjum, które w Katowicach realizuje projekt przebudowy układu drogowo-torowego w centrum miasta.
Tak, to już nasz drugi projekt realizowany w Katowicach. Inwestycja obejmuje przebudowę układu
drogowego, placów publicznych i torowiska tramwajowego. Realizujemy go wspólnie z naszym hiszpańskim partnerem firmą Balzola.

Skoro mowa o przyszłości, jakie plany przed firmą w najbliższym czasie?
Obecnie realizujemy kilka projektów: 2 budynki
dla Ergo Hestii w Gdańsku, rozpoczęliśmy budowę
Osiedla Kapriola na warszawskim Wilanowie, za
kilka tygodni zaczynamy projekt mieszkaniowy i
biurowy w centrum Warszawy.

Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności i zespoły ludzi wybitnych. Jak dzieli Pani czas
na życie biznesowe, prywatne i społeczne aby zmierzyć się z
nowymi wyzwaniami nie tylko w firmie?
Nie ukrywam, że poszukiwanie kompromisu między rodziną a firmą nie było łatwe. Na szczęście
mam dziś wielką pociechę z dzieci, które pracują
już wraz ze mną i objęły odpowiedzialne stanowiska członków Zarządu – Sylwia w Mokate SA w
Ustroniu, Adam – w Mokate Sp. z o. o. w Żorach.

Powiedział Pan, że to drugi projekt NDI w Katowicach.
Pierwszym była budowa siedziby ING Banku Śląskiego w 2000 roku. W projekcie tym pełniliśmy
rolę dewelopera inwestycyjnego, współinwestora i
generalnego wykonawcy wspólnie z naszym belgijskim partnerem NV Besix. Cieszy nas fakt, że po
kilku latach wracamy na ten rynek.

Firma istnieje na rynku już 20 lat. Co się zmieniło w tym czasie?
Zakładałem firmę z myślą, że będzie ewoluować
wraz ze zmianami i trendami na rynku. Byłem
otwarty na współpracę, również z dużymi zachodnimi koncernami, by zyskać wsparcie najlepszych i
zdobywać zarówno wiedzę jak i doświadczenie w
nowych dziedzinach. Zaczynaliśmy w nieruchomościach ale miałem świadomość, że w obliczu
zmian i w razie wahań na tym rynku, firma musi być
gotowa by działać na innych polach. Dlatego też,
w ramach całej grupy kapitałowej NDI, w ostatnich
latach stawiamy na infrastrukturę a ostatnio również
na energetykę.

Jaka mogłaby być Pani życzliwa recepta na sukces w biznesie dla początkujących businesswoman?
Jestem przekonana, że u źródeł powodzenia
firmy tkwi właściwy dobór zespołu. Miałam to
szczęście, że trafiłam na pasjonatów pracy, ludzi
innowacyjnych i oddanych naszym wspólnym
celom. Niezależnie od powyższego, pytana
przez młodych adeptów biznesu o receptę na
sukces, odpowiadam często, że jest to także osobista odwaga połączona z wytrwałością i umiejętnością chłodnej kalkulacji.

NDI otrzymało niedawno prestiżowe „Diamenty Forbesa”.
Co przyczyniło się do tak wysokiej pozycji w rankingu?
Już po raz drugi zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu pomorskich firm najszybciej zwiększających
swoją wartość. W zeszłym roku byliśmy również na
pierwszym miejscu w skali całego kraju.
Wpłynęła na to realizacja dużego projektu rewitalizacji Centrum Sopotu, który całkowicie zmienił oblicze miasta oraz budowa 152 km odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia.
Niewątpliwie, zarówno otrzymywane nagrody jak
i ciekawe projekty, które realizujemy są dla nas powodem do dumy i dodają odwagi do realizacji nowych pomysłów w przyszłości.

I czego się nauczyliście przez ten czas, jakie stały przed firmą
wyzwania?
Naszym celem było i jest oferowanie kompleksowej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Świadczymy usługi obejmujące wszystkie
fazy procesu inwestycyjnego. Specjalizujemy się
w organizacji, nadzorze i realizacji inwestycji na
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rynku nieruchomości komercyjnych i infrastruktury.
Działaliśmy jako deweloper inwestycyjny, generalny wykonawca oraz inwestor. Na Pomorzu
przecieraliśmy szlaki formuły PPP. To wymagało
od całego zespołu zgłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
Jakie projekty zostały przez NDI zrealizowane w tej formule?
To wspomniana już Autostrada A1 i Centrum Sopotu. Formuła zakłada współpracę sektora prywatnego z publicznym. W przypadku budowy A1
partnera publicznego reprezentowało Ministerstwo Infrastruktury a przy realizacji Sopotu Urząd
Miasta. Myślę, że to najlepsza forma by realizować idee przy braku wystarczających środków i
przykład, że współpraca wielu różnych instytucji
jest możliwa.
Jaką ma Pan receptę na sukces?
Aktywność i działanie. Jesteśmy firmą średniej wielkości a mimo to z powodzeniem realizujemy duże,
wielomilionowe projekty. To zasługa całej firmy,
zgranego zespołu ludzi, którym również zależy, by
się rozwijać i pracować na sukces NDI.
Co zatem wyróżnia NDI?
Odpowiem językiem golfisty, zdarzają się nam piłki
nie do zagrania, nadal jednak zostajemy na polu.
Trudne sytuacje to wyzwania, są motorem do działania i stymulują rozwój. Chcemy zostawić coś wartościowego i pięknego dla następnych pokoleń i z
dumą rozmawiać o naszych dokonaniach. Przed
nami jeszcze wiele ciekawych realizacji, najważniejsze to wybranie kierunku działań, to nas wyróżnia – trafiamy do dołka w liczbie zgodnej z przewidywaniami.
Dziękuje za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
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Sztafeta autorytetów
Z Arturem Smagorowiczem, prezesem zarządu MSK-Żywice, sp. z o.o.
w Katowicach rozmawia Aleksandra Polanowska.
Jakie były początki?
Firma powstała już dziewięć lat temu. Nazwa “Żywice” wzięła się stąd iż zaczęliśmy swoją działalność
od produkcji przejść szczelnych do wszelkiego rodzaju rur, którą to do dnia dzisiejszego kontynuujemy.
Produkty te robione są metodą laminowania czyli z
wykorzystaniem i na bazie żywic. To były nasze początki i nadal jesteśmy w produkcji przejść szczelnych
liderem na rynku. Współpracujemy z wszystkimi największymi betoniarniami na terenie całej Polski.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach docenia polityków,
prężnych przedsiębiorców, wyróżniające się instytucje i firmy,
liderów życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Odebrał Pan w imieniu firmy, którą Pan zarządza Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2011, w 20 jubileuszowej edycji Laurów
Kompetencji i Umiejętności. Jak do tego doszło, wszak to duży
prestiż?
Poprzedni rok był bardzo pozytywny dla naszej firmy
co widać po wynikach finansowych i dzięki temu nas
dostrzeżono. Otrzymaliśmy Złoty Laur Umiejętności i
Kompetencji jako firma bardzo dynamicznie rozwijająca się, mająca potencjał dalszego trwałego rozwoju. Nie ukrywam, że pomogła nam ten sukces osiągnąć budowa dróg i autostrad na Euro 2012, ponieważ cała infrastruktura przy drogach to są właśnie
studnie, to jest kanalizacja i tam są wykorzystane
nasze przejścia szczelne. Tak jak wspomniałem
wszystkie większe betoniarnie, które produkują studnie betonowe, lub rury betonowe, współpracują z
nami w zakresie przejść szczelnych. Naszą działalność, staramy się oczywiście dywersyfikować. W trosce o środowisko oraz wzrost jakości życia społecznego, w 2011 roku wprowadziliśmy nowy nasz “autorski produkt”, za który dostaliśmy “Złoty Medal” na
Targach “Expo Silesia” w Sosnowcu. Jest to adsorber
studzienny. Tutaj na Śląsku (m.in. w związku z eksploatacją górniczą i częstymi tąpnięciami) czujemy
wydobywający się ze studzienek odór. Jesteśmy
obecnie w Polsce jedynymi producentami absorberów studziennych (pochłaniaczy zapachów). Zastosowanie takiego urządzenia jest bardzo proste i daje

natychmiastowy efekt. Projektujemy również i montujemy duże adsorbery, mające zastosowanie w
oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie dzieki temu
nie muszą się kojarzyć jej okolicznym mieszkańcom z
nieprzyjemnymi zapachami.
Gdzie najczęściej stosowane są tego typu produkty firmy?
Adsorbery znajdują zastosowanie na osiedlach i
przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.
Otwory studzienne są usytuowane bardzo blisko
okien i w okresie letnim kiedy jest szczególnie duża intensywność tych zapachów, często bywa tak, że nie
można nawet otworzyć okna nie narażając się na te
odory. Po zastosowaniu takiego adsorberu studziennego problem znika.
Kogo chciałby Pan zainteresować produktem?
Zainteresowane takim produktem powinny być
wszystkie oczyszczalnie ścieków czy zakłady, które
są odpowiedzialne za sieci kanalizacyjne. Bardzo
wiele adsorberów założyliśmy już w Poznaniu. Na
Śląsku zaczynają się one dopiero pojawiać w projektach. Mam jednak nadzieję, iż dbając o standard
życia wszelkie instytucje odpowiedzialne za sieci kanalizacyjne, również oczyszczalnie ścieków czy zakłady chemiczne, zaczną być zainteresowane tymi
produktami.
Na bazie żywic produkujecie również szereg innych wyrobów?
Na bazie żywic produkujemy również kraty pomostowe, drabiny i.t.p. Kraty czy też drabiny żywiczne
są całkowicie odporne nawet na działanie stężonego
kwasu siarkowego. Cieszą się bardzo dużym powodzeniem właśnie w oczyszczalniach ścieków czy w
zakładach chemicznych. Wszędzie tam gdzie mamy
do czynienia z agresywnym oddziaływaniem chemicznym.
W czasach dbałości o ekologię i konieczności przystosowywanie
oczyszczalni ścieków do wymogów przepisów unijnych firma ma
szansę trwałego rozwoju.
Dlatego jak wspomniałem, zostaliśmy dostrzeżeni.
Jednym z kryteriów było to, że nasze przychody w
okresie, który jest uznawany jednak za dosyć ciężki
ekonomicznie, pada nawet słowo kryzys, zwiększyli-

śmy o ponad 100 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W ubiegłym roku udało nam się zdobyć “Złoty
Medal” na targach “Expo Silesia”. Legitymujemy się
też dyplomem przyznanym na targach Hydrosilesia.
Cieszymy się, że udało nam się na tym obszarze zaistnieć i wyczuć rynek.
Śląsk też ma niemałe potrzeby inwestycyjne w okresie porestrukturyzacyjnym ...
Zgadza się, dawniej kanalizację projektowano na
bardzo duże przepływy i to jest problem nie tylko w
wodociągach ale też w ciepłownictwie i w innych
tego typu firmach, które są odpowiedzialne za przesył mediów. Projektowało się to z ogromnym zapasem, całkowicie zbędnie, niepotrzebnie. Obecnie są
różne metody, które pozwalają na bardziej efektywne i ekonomiczne przesyłanie mediów. Tutaj też umiemy się znaleźć, proponując modernizację takich linii.
Jako firma ze śląskim rodowodem jesteście mało popularni w regionie. Dlaczego?
Do tej pory nasze działania marketingowe nie były
zbyt intensywne. Nie było też tego typu targów branżowych, Targi Expo Silesia w Sosnowcu są targami
młodymi. Mimo to z dosyć dużym powodzeniem
udało nam się tam zaistnieć i myślę, że będziemy
coraz bardziej rozpoznawalni.

Firma MSK-Żywice powstała w 2003 roku. Znana jest na rynku regionalnym i ogólnopolskim z wyrobów z żywic poliestrowych i renowacji betonów. Początek działalności to produkcja elementów dla kanalizacji - przejść szczelnych wykonanych
z żywicy poliestrowej wzmacnianych włóknem szklanym i pokrywy włazów studziennych. Aktualnie firma produkuje przejścia szczelne do wszystkich typów rur kanalizacyjnych oferowanych w Polsce. Dzięki dużej dbałości o jakość wyrobów, produkowane przez MSK Żywice zyskały renomę wśród wszystkich liczących się na rynku producentów rur oraz studni betonowych, jak i wśród licznego grona wykonawców. Dzięki dużemu doświadczeniu w stosowaniu różnego rodzaju żywic syntetycznych, firma MSK-Żywice wyspecjalizowała się w renowacjach, uszczelnieniach i naprawach powierzchni betonowych
oraz zbiorników stalowych. Firma wprowadza ekologiczne, trwałe i wysoce odporne na działnie czynników znajdujących
się w środowiskach agresywnych rozwiązania takie jak chociażby zamian zwykłych stalowych krat pomostowych na kraty
żywiczne lub rozpoczęta w roku 2011 produkcja adsorberów do utylizacji odorów za które firma MSK Żywice Otzrymała
złoty medal Hydro Silesia 2011.
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130 lat tradycji
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w Europie przedsiębiorstwem wodociągowym, od lat sprawnie
działającym w strategicznej dla gospodarki regionu i państwa dziedzinie, jaką jest
zaopatrzenie w wodę. Przez ponad sto lat kształtował się system ujęć, stacji uzdatniania wody, zbiorników i rurociągów. Pierwsze ujęcia wody powstały jeszcze pod
koniec XIX wieku.
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W

drugiej połowie XIX wieku na skutek eksploatacji górniczej następował odpływ
wód do wyrobisk górniczych. Spowodowało to zanikanie wody w studniach przydomowych. Ani wody gruntowe, ani te w zbiornikach nie
odpowiadały wymogom norm wody pitnej dla ludności, dlatego dochodziło do zatruć i epidemii m.in.
cholery. Zmusiło to władze pruskie do rozpoczęcia
poszukiwań źródeł wody. W 1874 roku zrobiono
pierwsze odwierty w okolicach wsi Zawada i Karchowice, a osiem lat później zakończono prace
wiertnicze przy najgłębszej studni - tzw. „Karchowickiej Studni Głębinowej” (o głębokości 215 m).
W latach 1883-1884 powstał pierwszy państwowy
wodociąg dla GOP-u (Państwowy Wodociąg Królewska Huta) – jego uruchomienie w dniu 18 października 1884 r. uratowało skazaną „na zagładę”
Królewską Hutę i okoliczne gminy.
Przy okazji rozruchu Państwowego Wodociągu
Królewska Huta szansę na doprowadzenie z niego
wody upatrywały także inne ośrodki – Katowice i
Zabrze. Szczególnie ten ostatni był żywotnie zainteresowany poprowadzeniem odgałęzienia do powiatu zabrzańskiego. Tym bardziej, że i tutaj coraz
dotkliwszy stawał się deficyt zdrowej wody pitnej,
wywołany rozwojem państwowego górnictwa. Sytuacja była na tyle poważna, że w grudniu 1887 r.
pruski minister robót publicznych powołał specjalna
komisję pod przewodnictwem nadprezydenta prowincji Śląskiej do zaopiniowania celowości budowy
osobnego wodociągu dla zachodniej części okręgu
przemysłowego. Już wówczas komisja jednomyślnie

opowiedziała się za koniecznością powstania drugiego wodociągu, dla powiatu zabrzańskiego.
Decyzję o jego realizacji przyspieszyła epidemia cholery, która nawiedziła Górny Śląsk w lecie
1892 r.. W jej następstwie już w sierpniu tegoż roku
przystąpiono do budowy odcinka magistralnego
z Bytomia do Zabrza. W Bytomiu włączono się do
rurociągu tłocznego Państwowego Wodociągu Królewska Huta rurociągiem o średnicy 250 mm i poprowadzono go do Karbia, skąd rurociąg o śr.
400 mm biegł przez Bobrek, Rudę i kolonię robotniczą „Karol Emanuel” (dziś dzielnica Rudy) do Zabrza. Do końca listopada układanie rurociągu zostało sfinalizowane. Równocześnie w celu zwiększenia mocy produkcyjnej stacji pomp „Szyb Adolf ”
w Nowych Reptach (tłoczacej wodę do Królewskiej
Huty, a od położenia rurociągu także przez Bytom
do Zabrza) pod ziemią zainstalowano trzeci parowy agregat pompowy (1893 r.). W czasie budowy
przyłącza brak wody był już tak dotkliwy, że dostarczano ją cysternami kolejowymi ze Świętochłowic do Zabrza i sąsiednich gmin. Uruchomienie odgałęzienia z Państwowego Wodociągu Królewska
Huta do Zabrza było rozwiązaniem prowizorycznym, a przewidywane zaopatrzenie w wodę miało
być realizowane przez dotychczas niezagospodarowaną studnię – Karchowice.
W związku z tym w okresie od czerwca do listopada 1894 r. ułożono rurociąg (śr. 400 mm)
z Karchowic przez Wieszowę, Rokitnicę, Miechowice i włączono go w Karbiu do istniejącej już magi-

strali Bytom-Zabrze. Równolegle wykonano odgałęzienia do Biskupic,Doroty, Chebzia i Lipin.
W latach 1894-1895 przystąpiono także do budowy całego kompleksu wodociągowego w Karchowicach. Wzniesiono wolno stojące budynki: stacji pomp, kotłowni parowej i administracyjne. Zainstalowano również konieczne zespoły pompowe
o napędzie parowym oraz kotły do produkcji pary.
Pierwsza przebudowa zakładu nastąpiła w latach
1927-1929, kiedy to przebudowano halę maszyn
(instalując w niej nowe pompy i sprężarki), kotłow-

nię, a także wybudowano warsztat, łaźnię, magazyn, garaże, budynek straży pożarnej i komin. W latach 60-tych XX wieku częściowo wymieniono wyposażenie wodociągów i nastąpiła elektryfikacja
zakładu. Wszystkie urządzenia korzystające z energii pary wodnej zostały wyłączone z ruchu. Obiekty tworzące zespół zabudowań Zakładu Produkcji
Wody „Zawada” (dawniej Państwowego Wodociągu „Zawada”) wzniesiono w stylu modernizmu.
W zakładzie zachowało się zabytkowe wyposażenie wnętrz.

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.W KATOWICACH W LICZBACH
•
•
•
•
•
•

obszar działania to ponad 4330 km2, obejmujący ponad 60 gmin
z wody dostarczanej przez Spółkę korzysta około 3 milionów mieszkańców regionu
150 mln m3 uzdatnionej wody rocznie
600 obiektów pracujących na potrzeby systemu
10 laboratoriów
200 000 badań prób wody rocznie

Na system uzdatniania wody składają się:
• 2 Zakłady Uzdatniania Wody
• 9 Stacji Uzdatniania Wody
• 8 Oddziałów Sieci Magistralnej eksploatujących
• 9 kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tys. m3,
• około 900 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1800 mm
• 2 sztuczne zbiorniki wody – w Goczałkowicach i w Kozłowej Górze,
pełniące także rolę przeciwpowodziową
• przedsiębiorstwo jest inicjatorem i koordynatorem pierwszego w kraju klastra wodnego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Tel. +48 32 6038 861, Fax +48 32 6038 614
E-mail: gpw@gpw.katowice.pl • Strona internetowa:www.gpw.katowice.pl
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Mazak postawił kropkę nad „i”

że, dobrej jakości i wykwitnie podane. Zapraszamy
do naszej Restauracji codziennie od 9.30 - 24.00.
Skąd wzięła się nazwa Restauracji R-1272?
Restauracja znajduje się w budynku przy płycie rynku
w Żorach. Zabudowania wokół rynku stanowią starówkę miejską otoczoną murem obronnym. W roku
1272 grodowi nadano prawa miejskie. Dla uczczenia tego wydarzenia oraz faktu iż jest to najstarszy
lokal gastronomiczny działający w mieście - z przedwojennymi korzeniami - powstał pomysł na nazwę
dla lokalu. I stąd teraz ta nazwa.

22 marca 2012 roku odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Centrum Technologicznego firmy Yamazaki Mazak mieszczącego się przy Trasie im.Nikodema i Józefa Renców 33 w Katowicach, w której uczestniczyło 80 gości.

U

roczystość otwarcia była zwieńczeniem inwestycji japońskiego producenta obrabiarek w Katowicach. Historia tej inwestycji
rozpoczęła się w 2004 roku od skromnego biura
dla dwóch osób na ulicy Roździeńskiego, a nawet
jeszcze wcześniej - od sprzedaży pierwszej maszyny Mazak w Polsce, zainstalowanej w leszczyńskiej
firmie Spinko w 1994 roku.
W ceremonii otwarcia wzieli udział pierwszy
wiceprezedent Katowic pani, Krystyna Siejna, prezydent korporacji Yamazaki Mazak p. Tomohisa
Yamazaki, p. Maciej Górski z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz grupa
klientów Mazaka w Polsce, w tym p.Michał Kowalewski, prezes wspomnianej wcześniej firmy Spinko,
dziś użytkującej blisko 30 obrabiarek Mazak..
W sali wystawienniczej zaprezentowano 7 maszyn: INTEGREX i-200s, INTEGREX j-300, QUICK
TURN SMART 350, Horizotal Center Nexus 6000
II, VERTICAL CENTER SMART 430A, Mega Turn
Nexus 900M, Variaxis i-600
Obecnie Yamazaki Mazak posiada na świecie
9 fabryk: pięć w Japonii oraz po jednym w USA,
Singapurze, Chinach i Wielkiej Brytanii, a ponadto
77 Centrów Technologicznych, podobnych do nowootwartego obiektu w Polsce. Liczba zatrudnionych w skali globalnej wynosi 6.600 osób.
W marcu oprócz otwarcia polskiego Centrum Technologicznego otwarto również Centrum Technologiczne w Düsseldorfie. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie Centrum Technologicznego
w Pradze w dniu 17 kwietnia 2012 r. W ten sposób Mazak ugruntowuje swoją pozycję lidera w Europie i na świecie, poprzez tworzenie tak szerokiej
bazy wsparcia swoich klientów na całym świecie.
Do bogatego portfolio światowych odbiorców
maszyn Mazak’a należy zaliczyć takie firmy jak:
Ferrari, Bosch, Samsug, Nissan, Harley-Davison, To-

yota, Canon, Caterpillar, Boeing czy nawet Vodafone McLaren Mercedes. Firma Mazak jest oficjalnym dostawcą dla zespołu Formuły 1 Vodafone
McLaren Mercedes od 1999 roku. Dalsza współpraca została niedawno przedłużona poprzez
podpisanie nowej umowy dotyczącej kolejnych
10 lat. Obecnie w centrum wytwórczym McLaren
pracuje 19 maszyn Mazak.
Dodatkowo Mazak zorganizował dni otwarte
Centrum Technologicznego w dniach od 26 do
28 marca 2012 aby przybliżyć cel i charakter tej
placówki swoim klientom, dostawcom narzędzi
oraz mediom branżowym wraz z uczelniom technicznym
z całego kraju.
Łącznie Centrum odwiedziło 80 osób w dniu ceremonii otwarcia oraz 140 osób w czasie dni
otwartych. W trakcie wizyty mogli przekonać się,
że Centrum Technologiczne to nie tylko salon sprzedaży, ale miejsce kompletnej obsługi użytkownika
w zakresie technologii, szkoleń, dostaw części zamiennych i serwisu.
Sercem Centrum Technologicznego jest hala demonstracyjna o powierzchni 500m, utrzymana
w białej kolorystyce, bardziej przypominająca laboratorium niż przestrzeń przeznaczoną dla maszyn produkcyjnych. Pozostałe 400m2 budynku to
sale szkoleniowe i konferencyjne, oraz biura, pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Nowocześnie i funkcjonalnie zaprojektowany
obiekt pozwala świadczyć zróżnicowane usługi
szkoleniowe dla operatorów, programistów, technologów i służb utrzymania ruchu. Centrum będzie
także miejscem wdrażania nowych rozwiązań
w zakresie technologii obróbki metali..
Uwzględniając rolę edukacji w rozwoju przemysłu, Mazak będzie udostępniać swoją infrastrukturę technologiczną uczelniom technicznym na

Firma z jakością
Zakład Usług Specjalistycznych działa na regionalnym rynku od kwietnia 1989
roku. Od początku była to firma ukierunkowana na specjalistyczne usługi wysokościowe w budownictwie.

Po

praktyki zawodowe dla studentów. W nowym Centrum Technologicznym prowadzone będą także
praktyki dla uczniów zawodowych szkół średnich
oraz kursy dla dorosłych.
Wybór Katowic na siedzibę polskiego oddziału
spółki Yamazaki Mazak był świadomy i bezsporny.
Główną zaletą lokalizacji były możliwości komunikacyjne, nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne
i renoma miasta Katowic.
Inwestycji bardzo pomogło zaangażowanie ze
strony władz miasta Katowic, które od samego początku wspierały i rozumiały potrzeby rozwojowe
firmy Mazak. Można żywić uzasadnioną nadzieję,
że stworzone relacje japońskiego inwestora z polskim przemysłem, placówkami edukacyjnymi i lokalnymi władzami zaowocują w przyszłości umocnieniem pozycji Śląska na mapie nowoczesnego
przemysłu i innowacyjnych technologii

kilku latach zakres działania rozszerzył się
o usługi ogólnobudowlane a następnie
usługi gastronomiczne. Rozwój firmy, kształcenie pracowników i uczniów, wrażliwość i otwartość
na potrzeby organizacji pozarządowych zauważyła
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W kwietniu tego roku, w 23 rocznicę działalności Zakład Usług Specjalistycznych został
uhonorowany nagrodą “Firma z Jakością”. Nagroda
została wręczona na ręce pana Romana Sozańskiego, właściciela Zakładu Usług Specjalistycznych z Żor
podczas XIX Gali Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach. Firma jest już po raz
drugi uhonorowana nagrodą, ponieważ wcześniej
otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi
dla Województwa Śląskiego.
Z mgr in˝. Romanem Sozaƒskim, właÊcicielem
Zakładu Usług Specjalistycznych w ˚orach
rozmawia Aleksandra Polanowska.

Jakie uczucia towarzyszą wręczeniu nagrody „Firma z Jakością”?
Wzruszenie. Miło jest mieć świadomość, że zostaliśmy wybrani i nagrodzeni spośród wielu firm. To był
zaszczyt uczestniczyć w XIX Wielkiej Gali zorganizowanej przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach. Fakt ten wzmacnia
duchowo i mobilizuje do dalszych działań oraz śmielszego planowania na przyszłość - dążyć do realizacji marzeń, które trzeba mieć w życiu.
Zna Pan receptę na sukces firmy?
Dobry business plan, konsekwencja i elastyczność
w działaniu. Bardzo ważny jest też czynnik ludzki -
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kadra zarządzająca zdolna kształtować pracowników tak aby byli oni zdolni do twórczego działania,
utożsamiali się z firmą i potrafili współpracować ze
sobą. Tak więc, myślę, że liczy się kompetencja, kwalifikacje i umiejętności. Wytrwałość i pozytywne nastawienie. Szukanie dobrych rozwiązań w sytuacjach
trudnych... doświadczenie, które nas nie zniszczy
może tylko wzmocnić. Obserwacja otoczenia firmy:
organizacje, inne firmy, władze samorządowe ich
otwartość i nastawienie na współpracę. Staramy się
zrozumieć otoczenie, szanować konkurencję i realizować własny program rozwoju. Oto nasza recepta
na sukces!
Jakie usługi i dla kogo firma świadczy?
Firma świadczy usługi budowlane w oparciu o zamówienia publiczne. W ostatnim okresie nasza
firma zrealizowała szereg umów na wykonanie
prac termomodernizacji, kompletne remonty obiektów np. remonty szkół; ZS-3, ZCOP, MDPS, kilka
“Orlików”, remonty budynków z zasobów ZBM
w Żorach, renowacja zabytków- kapliczki oraz
część zabytkowych murów obronnych. Dla lokalnej
społeczności żorskiej świadczymy usługi w Restauracji R-1272 oraz catering adresowany dla firm i instytucji, organizacja imprez w plenerze (obsługa
kompleksowa). Restauracja ma dwie sale konsumpcyjne na ok. 75 miejsc. W okresie letnim działa
ogródek przy lokalowy.
Organizujemy uroczystości rodzinne: chrzciny, komunie, przyjęcia ślubne, bankiety i inne przyjęcia okolicznościowe). Restauracja preferuje kuchnię europejską. Kierownictwo oraz pracownicy restauracji dbają
o to aby serwowane potrawy smaczne - zawsze świe-
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Wspominał Pan wcześniej, że Zakład Usług Specjalistycznych
kształci młodych pracowników ...
Tak też. Firma kształci pracowników młodocianych w
ramach nauki zawodu. Obecnie kształcimy
7 uczniów w zawodzie kucharz lub kelner oraz
5 uczniów w zawodach budowlanych. Nad realizacją programu nauki uczniów bezpośrednio pieczę
sprawuje Cech Rzemiosł w Żorach. W latach 20062011 ZUS wykształcił ogółem 36 uczniów. Firma
również wspiera rozwój pracowników, kieruje ich na
szkolenia branżowe, kursy zawodowe oraz studia
zaoczne i podyplomowe celem podniesienia kwalifikacji w ramach rozwoju zasobów ludzkich.
Nauka, podnoszenie kwalifikacji to tylko wycinek kompetencji.
Firma ponadto udziela się społecznie, jest aktywna we wszelkich
działaniach charytatywnych jest firmą znaną ze wspierania organizacji pozarządowych. Jakie spostrzeżenia?
Wszystkie te działania są możliwe dlatego, że nasz
firma jest członkiem paru organizacji i stowarzyszeń
jak:
• członkiem założycielem Żorskiej Izby Gospodarczej (1998);
• członkiem Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”
(2004);
• członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
(2005);
• członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach
(2007);
Firma od lat w ramach działalności charytatywnej
udziela pomocy organizacjom pozarządowym, szkołom w formie nieodpłatnych usług remontowych czy gastronomicznych oraz udziela wsparcia finansowego.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żory, Towarzystwo
Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży „Ballo”,
Klub Sportowy Żory, Strzeleckie Bractwo Kurkowe itp.
Proszę uchylić rąbka tajemnicy... Plany na przyszłość.
Pyta Pani o te zawodowe? W tym roku np. uruchomienie punktu wynajmu rusztowań - obsługa kompleksowa, projekty, transport, montaż, nadzór; utworzenie około 5 miejsc pracy a w latach następnych
2013-2014 budowa kolejnego lokalu gastronomicznego na około 100 miejsc a przy okazji utworzenie
7-11 nowych miejsc pracy.
Coś dla siebie?
Otrzymana nagroda “Firma z Jakością” to docenienie pracy wszystkich pracowników zakładu. Dzisiaj to
łatwo powiedzieć, że bez ich zaangażowania, determinacji, pomysłowości nie byłoby sukcesów i to do
nich kieruję moje podziękowania. To nasza wspólna
nagroda.
Dziękuję.
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Ile głów składa się na pana sukces?
Nigdy nie liczyłem uczesanych głów ale jest ich bardzo, bardzo wiele, może nawet tysiące.
Jak będzie wyglądała wiosenna głowa z „jakością”?
Hitem sezonu wiosna- lato 2012 są loki. Obowiązuje lekki nieład we włosach. Będą dominowały romantyczne, fantazyjne i swobodnie upięte loki.
Nadal na topie pozostają odważne asymetryczne
cięcia i grzywki zaokrąglone. Wśród wiosennych
stylizacji prym wiodą jednak fryzury, w których zagościł wiatr.

Niegrzeczne loki
Z Mariuszem Błasiakiem, właścicielem Salonu Fryzjerskiego „Mariusz” w Tychach
rozmawia Aleksandra Polanowska.
Jakie pierwsze wrażenia po sukcesie? Pana salon fryzjerski
został wyróżniony przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, w kategorii „Firma z jakością”.
Emocje są ogromne a teraz przyjdzie refleksja o tym
co było przed wręczeniem nagrody, a co dzieje się
po jej odebraniu? Jeśli chodzi o mnie to myślę, że
nic się nie zmieni. Nadal będzie praca, angażowanie się w projekty, szkolenia, udział w konkursach
uczniowskich, ale nie tylko. Mam nieprawdopodobne szczęście w moim życiu. Dla takich chwil naprawdę warto poświęcić sie dla ludzi. Już sama nominacja do nagrody to było wyróżnienie. No cóż,
każdy ma w życiu swoje pięć minut. Chociaż owych
pięć minut w Salonie „Mariusz” trwa już bardzo
długo to mam nadzieję, że będzie trwało jeszcze
dużo dłużej. We fryzjerstwie jak w twórczości, liczy
się pasja.
Jak do tego doszło, że trzyma Pan teraz w rękach, wręczoną
podczas XIX Gali Izby Rzemieślniczej w Katowicach Małej
i Średniej Przedsiębiorczości statuetkę?
Pod koniec stycznia br. otrzymałem nagrodę pod
patronatem św. Marii Magdaleny za zasługi dla
środowiska Fryzjerskiego. To była moja pierwsza
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nagroda w tym roku i przy okazji dowiedziałem się,
że Salon nasz został nominowany do nagrody
„Firma z jakością” przez Izbę Rzemieślniczą Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Myślę
że nie jest źle jeśli rzemieślnicy w swoim gronie doceniają pracę innego rzemieślnika. To się sprawdza
w efekcie do wzajemnej współpracy. Ludzie są bardzo ważni w życiu rzemieślnika. Aby nie przegrać
w tym zawodzie trzeba być na bieżąco. To nie jest
fabryka, to są usługi.
Ma Pan marzenia związane z nagrodą „Firma z jakością”?
Tak, mam. Tak sobie marzę, żeby kiedyś w przyszłości, chciałbym połączyć modę z kosmetyką i fryzjerstwem. Otworzę salon którym będzie ciągłość
od stóp do głów - odzież, kosmetyka i fryzjerstwo.
Wiele ludzi nie w dzisiejszych czasach nie przywiązuje wagi do swojego wyglądu, ale są grupy, które
dyktują i z pani Kowalskiej potrafią wypromować
celebrytkę. A w naszym przypadku z danej fryzury
robimy hit sezonu. I to jest później powielane. Zbiera się grupa ludzi, stylistów i oni kreują, oni wymyślają dane linie, produkty i to jest propagowane i na
tym się wszystko opiera. W naszym zawodzie ludzie są najważniejsi.
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Czym różni się Salon „Mariusz” od innych w mieście Tychy?
Zakresem usług. Każdy stylista ma własny sposób
pracy. Dla mnie fryzjerstwo jest pasją. Zawsze najważniejszy jest klient. Staram się go zrozumieć
i przedstawić swoją wizję. pracuję wg własnych
sprawdzonych i wyuczonych starannie metod, dodając do tego „warsztat”, wiedzę i myślenie, którego każdy uczy się sam. Zatrudniam i szkolę
uczniów do fryzjerskiego fachu. Jeśli widzę potencjał w młodym człowieku i mam taką możliwość to
zgłaszam do konkursu. Nasze szkolenia sięgają
nawet tysięcy złotych. Bierzemy udział w konkursach o randze regionalnej i krajowej. To są trudne
chwile, ciężkiej pracy. Codziennie przez 4 miesiące
po kilkanaście godzin. Praktyka czyni mistrza i czyni
nas specjalistami w danej dziedzinie. Nie wystarczy
się pokazywać, trzeba również uczestniczyć
w wielu wydarzeniach. Goszczę w salonie trzecie
pokolenie klientów i to jest znamienne. Były mamy,
później córki, a teraz przychodzą wnuczęta. Szkolimy się non stop, ponieważ tak naprawdę, fryzjerstwo jest pracą twórczą, jest to rękodzieło. Ale rękodzieło fryzjera w porównaniu a innymi ma krótki
żywot. Fryzjerstwo jest takim zawodem, w którym
nie wolno naśladować, bo każdy człowiek jest inny.
Także rzadko udaje się klienta uczesać ponownie
tak samo. Dostrzegam znaczący rozwój polskiego
fryzjerstwa od lat 80. Na naszym rynku zaczęły pokazywać się kosmetyki, odpowiedni sprzęt, szkolenia. Pojawiły się korporacje fryzjerskie. W naszym
Salonie współpracuję z dwiema wiodącymi, zagranicznymi firmami kosmetycznymi o renomowanej
marce. Staram się odnaleźć w nowej rzeczywistości,
by być na topie zgodnie z moim temperamentem.
Najważniejsze w moim życiu jest to, że wykonuję
pracę z pasją, która sprawia mi ogromną przyjemność i daje satysfakcję - mnie i klientowi. To są lata
pracy z klientami, lata oczekiwań, dialogów.
Jakie usługi świadczy salon „Mariusz”?
Wykonujemy wszystkie klasyczne usługi fryzjerskie, od strzyżenia, po zagęszczanie i przedłużanie włosów
Czy w doborze fryzur czy kolorystyki Salon korzysta z pomocy
komputera?
Nie , absolutnie nie korzystamy z tego dlatego, że
program komputerowy nie bierze pod uwagę budowy głowy, nie ma linii zarostu i te wszystkie fryzurki są takie piękne, ładne ale niedobrane do
danej osoby, jej osobowości. To my styliści jesteśmy
tymi komputerkami. Nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek program mógł nas w tym zastąpić. Fryzjer
musi umieć doradzić klientowi. Przecież to my jesteśmy „lekarzami dla ciała i duszy”.

Powiew show biznesu i celebra w Salonie to...
Obecnie w telewizji regionalnej TVS Silesia bierzemy udział w programie pt. „Być kobietą” i przeprowadzamy małe metamorfozy kobiet. Generalnie
trendy na ten sezon są dłuższe włosy - gniecione,
lekko falowane ale dłuższe, kolory naturalne zaznaczone charakterystycznie zupełnie inny odcieniem. Nazywam to kolorami ziemi ponieważ są szarości, są brązy, są bardzo jasne kolory naturalnego
kamienia, piasku. Kobieta lubi bardzo się zmieniać
i te kolory są takie naturalne, delikatne, kobiece wszystko zmierza w kierunku BIO NATURA podkreślające osobowość, nastrój i charakter kobiety. Panowie też bardzo dużą wagę przykładają do wyglądu na co dzień. My fryzjerzy czerpiemy inspirację kolorystyczną z 4 pór roku.
One są tak ważne w naszym życiu i to potem odzwierciedla się w każdym sezonie. mamy wiedzę,
duże możliwości aby klientowi zaprezentować szeroką gamę usług. Patrzymy na styl kobiety - ziemia
i niebo. Kobieta Niebo ma włosy zaczesane do góry
i dużą objętość włosów. Kobieta Ziemia ma grzywkę
na dół, boczki i tył na dół. Prawda jest taka że, aby
kogoś wykreować, to nad tym kimś musi pracować
cały sztab ludzi, którzy mają wiedzę, warsztat, zaplecze techniczne i finansowe. Polscy styliści, jeśli
chodzi o fryzjerstwo, są bardzo utalentowani. Nie
„pracują za tło” dla innych. Jeśli chodzi o celebrytów
z Zachodu, to mają odpowiednie agencje i sztaby
stylistów dla siebie. U nas już też bardzo często do
jakiegokolwiek programu telewizyjnego wynajmuje
się renomowane, dizajnerskie salony fryzjerskie.

nasi młodzi ludzie w tym zawodzie nie mają takiego
wsparcia finansowego jak na Zachodzie Europy,
ani takiej możliwości samorozwoju przez pracę w
Salonach renomowanych marek fryzjerskich, które
tam na miejscu mają swoje fabryki kosmetyków. Ludzie mają prawo wyboru w swoim życiu. Jedni odchodzą, przychodzą następni. Ten cykl w szkoleniu
młodych kadr trwa nieprzerwanie.

No właśnie, nie myślał Pan o otwarciu Salonu Fryzjerskiego
np. w Berlinie?
Nie. Miałem taką okazję we Wrocławiu. Wszystko
było już zapięte na ostatni guzik ale zrezygnowałem bo nie umiem być wszędzie. podziwiam ludzi,
którzy potrafią zarządzać kilkoma placówkami lub
siecią salonów fryzjerskich. Chylę czoło, bo to jest
nieprawdopodobna praca.

Co Pan poleca na karnawał 2012 i uroczystości?
To sie okaże. Jeszcze daleko do karnawału, ale
trendy swoją drogą, a fryzura i uroczystość to sprawa indywidualna. Bo jeśli nasza klientka wybiera się
na jakąkolwiek imprezę to musimy dowiedzieć się
jakiego rodzaju jest ta okoliczność, jaką ma kreacje
i wtedy ustalamy jaka ma być fryzura. Fryzura musi
być zharmonizowana z ubiorem i dodatkami. Teraz
styliści, którzy opracowują image patrzą na wszystko. Osoba medialna ma inne oczekiwania niż przeciętna pani „Kowalska”, która ma inne potrzeby estetyczne. Każda epoka historyczna miała swoją perełkę w modzie, bo od czasów średniowiecznych
do współczesnych, XXI wieku przecież z trendami
mody wszystko jest związane w naszym życiu. To ludzie kreują pewne rzeczy dla innych ludzi. Zawsze
klasyczne są koki, które wymagają dużego wysiłku.
Wizerunek człowieka bardzo się zmienia na przestrzeni wieków.
Czy młodzież chętnie uczy się fryzjerskiego rzemiosła?
W Izbie Rzemieślniczej jestem przewodniczącym
Sekcji Fryzjersko-Kosmetycznej w Tychach, w naszym
Cechu. Zawsze są napływy do rzemiosła, ale tych
młodych pasjonatów jest coraz mniej. W niektórych
młodych ludziach da się zaszczepić pasję oraz, miłość do tego zawodu a niektórzy potykają się nawet
o szczotkę. Generalnie po 3 latach nauki, kiedy
zdają pierwsze egzaminy, większość rezygnuje, bo
się w tym zawodzie nie odnajdują, przegrywają.
Szkoda tylko, że uczniowie wcześniej nie podjęli takiej decyzji, bo może na to miejsce czekał ktoś inny,
kto chciał zostać fryzjerem stylistą czy dizajnerem?
Tak naprawdę fryzjerstwo jest to niekończąca się
nauka rzemiosła. Trudno też dziwić się bo przecież
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półkilometrowy odcinek tego korytarza. Zadbaliśmy
o to, by połączyć odtworzenie walorów przyrody
i nadrzecznego krajobrazu z umożliwieniem bezpiecznego przebywania ludzi.

Projekt REURIS...
(Revitalisation of Urban River Spaces) kończy się. Co dalej ze Ślepiotką?

P

rojekt realizowany był w 6 miastach: Katowicach, Bydgoszczy, Sttutgarcie, Lipsku, Brnie
i Pilznie. Jego celem było pokazanie sposobów przywracania do normalnego użytkowania
dolin małych rzek w dużych miastach, a także korzyści z tego wynikających. We wszystkich tych miastach powstały projekty dla całych dolin, z myślą
o stopniowej realizacji rzez wiele lat. Zgodnie z
tymi projektami i we współpracy z mieszkańcami
okolicznych dzielnic wykonano, na starannie wy-

branych odcinkach dolin, konkretne inwestycje.
Oprócz koordynacji pracy zespołu międzynarodowego miałem też przyjemność, wraz z moimi współpracownikami z GIG, opracować pomysł zagospodarowania doliny katowickiej rzeczki Ślepiotki,
zgodnie z którym w ciągu kilkunastu lat powstanie
ciągły, niebiesko-zielony korytarz publicznej przestrzeni ciągnący się od Ochojca po Panewniki. Aby
udowodnić, że to nie mrzonka, wspólnymi siłami
GIG i Miasta Katowice stworzyliśmy w Ochojcu

Na czym polega istota tego projektu, jego ważność?
Chodzi o nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną
w mieście. W epoce przemysłowej zamieniono miejskie potoki w otwarte kanały ściekowe a ich doliny
w miejsca brzydkie, nieprzyjazne, wykorzystywane
co najwyżej to do „dzikiego” składowania odpadów. A przecież dolina rzeczna powinna łączyć
dzielnice a nawet całe miasta - jako szlak pieszy,
czasem też rowerowy, a także jako niebiesko-zielony korytarz ekologiczny. W przypadku doliny Slepiotki pokazaliśmy, że można w ten sposób połączyć dzielnice Ochojec i Ligotę. Obecnie, aby
przejść pieszo z mostu na ul. Jankego w Ochojcu do
parku Zadole w Ligocie trzeba ulicami iść 4 kilometry lub jechać rowerem narażając się na rozjechanie przez samochód albo na mandat za jazdę po
chodniku. Nadrzeczny korytarz miałby 2 km długości, z czego właśnie stworzyliśmy.
Bardzo ważnym uczestnikiem projektu była lokalna społeczność, która uwierzyła, że wspólnie możemy poprawiać jakość przestrzeni, w której żyjemy. Przy tej okazji ludzie z różnych instytucji,
a czasami z różnych wydziałów danej instytucji,
zaczęli rozmawiać o sprawach ważnych dla katowickich dolin rzecznych. Powstał oddolny nacisk
na władze miasta, aby do programów rozwoju
i planów przestrzennych wprowadzić odbudowę
korytarzy dolin rzecznych. Dzięki pozytywnemu
doświadczeniu z projektu mieszkańcy kilku dzielnic przygotowują teraz wspólną inicjatywę dotyczącą nie tylko rzeki Slepiotki ale także Przyrwy
i Mlecznej. Cieszy mnie, że potrafimy mobilizować
się na rzecz wspólnego dobra, a nie tylko przeciwko czemuś. Jest nadzieja, że wszyscy zainteresowani będą rozumieli się znacznie lepiej niż bywało to dotychczas.
Czy doświadczenia nabyte w trakcie realizacji projektu Reuris,
w tym udanego eksperymentu z inwestycja pilotażową będą
kontynuowane?
Wszystko zależy od polityki przestrzennej miasta
i od determinacji lokalnej społeczności. Być może
największe bariery tkwią w głowach niektórych decydentów. Ciągle jeszcze spotykam się z opinią że
w Katowicach mamy wystarczająco dużo lasów
i parków, miejsce rzeki jest w betonowym korycie
a zielono-niebieski miejski korytarz to fanaberia ekologów. Jeśli jednak mieszkańcy i decydenci będą
działać razem, to liczę, że w ramach spójnego programu uda się odbudować korytarze rzeczne jako
atrakcyjne przestrzenie publiczne. Wierzę w realizację prowadzoną krok po kroku, w miarę zdobywania pieniędzy na urządzanie kolejnych odcinków
doliny.
Kiedy będzie możliwe urządzenie kolejnego odcinka Ślepiotki?
Nowatorskie działania dla kształtowania miejskiego
korytarza rzecznego mogą być wsparte z unijnego
programu Life+. Wysokość dotacji może sięgać
nawet 95% całości kosztów. Wnioski konkursowe
można składać wiosną i latem tego roku, aż do
sierpnia. To, czy aplikacja zostanie złożona zależy
jednak nie ode mnie, tylko od władz Katowic.
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XIX WIELKA GALA Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
14 kwietnia 2012 roku odbyła się XIX WIELKA GALA organizowana przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Jest to największa uroczystość organizowana przez Izbę.

T

radycyjnie, w doskonałej oprawie, z udziałem
wielu znakomitych gości, w Sali Akademii Muzycznej w Katowicach, obserwowaliśmy uroczystość wręczenia statuetek najlepszym przedsiębiorcom w regionie. Warto podkreślić, że w czasie jej
trwania nagradzany jest najlepszy Rzemieślnik Roku
w województwie śląskim oraz kilkanaście przedsiębiorstw, które za jakość swoich wyrobów i usług nagradzane są statuetką „Firma z Jakością”, a Firmom
otwartym na nowoczesne rozwiązania przyznajemy
tytuł „Firmy z Przyszłością”.
Konkurs, w osiemnastu do tej pory przeprowadzonych edycjach, dał szansę do zaprezentowania
dotychczasowych osiągnięć, twórczego współzawodnictwa i wzajemnej wymiany doświadczeń
ponad 300 firmom, laureatom tych nagród.
W tym roku, oprócz zaszczytnego tytułu Rzemieślnika Roku, 17 firmom wręczono statuetki „Firma
z Jakością”, a 3 przedsiębiorstwom „Firma z Przyszłością”.
Laureaci Konkursu to wyjątkowe firmy, stanowiące gospodarczą wizytówkę nie tylko naszego województwa ale także kraju, będące świadectwem, iż
dysponujemy znacznym potencjałem gospodarczym
oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.

W tym roku Gala Śląskiego Rzemiosła miała
szczególny charakter, gdyż rok 2012 jest dla katowickiej Izby Rzemieślniczej rokiem jubileuszowym –
świętowaliśmy 90 lat powstania organizacji.
W Gali wzięły również udział osobistości z
życia politycznego, gospodarczego i społecznego
kraju i regionu. W tym roku Wielka Gala – jako jubileuszowa odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżniono między
innymi firmy:
„FIRMA Z JAKOŚCIĄ”
• Zakład Piekarniczo - Cukierniczy
Janina Bronowska Sp. J., Czernichów
• Zakład Kominiarski Piotr Kłodowski, Ruda Śląska
• Salon Fryzjerski „MARIUSZ“ Mariusz Błasiak,
Tychy
• Zakład Usług Specjalistycznych
mgr inż. Roman Sozański, Żory
• Zakład Stolarski Studniczek Waldemar,
Zabełków

DYPLOM
• Ksiądz Kanonik Henryk Kuczob,
Duszpasterz Rzemiosła Śląskiego
RZEMIEŚLNICZY MIKROFON
• Agata Pustułka, Dziennikarka
Dziennika Zachodniego
• Aldona Minorczyk-Cichy, Dziennikarka
Dziennika Zachodniego
Aleksandra Polanowska

SPOLEGLIWY PRZYJACIEL RZEMIOSŁA
• Małgorzata Handzlik, Eurodeputowana
• Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach
• Alina Nowak, Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Zabrzu
• Michał Luty, Wiceprezydent Katowic
• Iwona Woźniak-Bagińska, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
• Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory
STATUETKI SPECJALNE
• Antoni Piechniczek
• Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
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urządzeń grzewczo-kominowych do przewodów kominowych. Jeżeli użytkownik zauważy jakieś uszkodzenia które występują w mieszkaniu lub budynku, to
również musi ze swojej strony poinformować właściciela budynku czy administratora i ta współpraca też
jest określona w ustawie. Także wszystko to wynika z
warunków technicznych i ze zwykłego życia. To
wszystko przewija się przez ustawy o bezpieczeństwie.

Piekarnia - Cukiernia Czernichów Firmą z Jakością

P

iekarnia - Cukiernia Czernichów jest firmą rodzinną. Spółką zarządza Pani Janina Bronowska – technolog produkcji żywienia, mistrz piekarnictwa i cukiernictwa, Wiceprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej przy Beskidzkiej Izbie Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest
produkcja wyrobów piekarniczo-cukierniczych oraz
lodów. Natomiast celem - ustawiczny rozwój. Odzwierciedleniem tego są przeprowadzane liczne inwestycje. Wysoce wykwalifikowana i stale rosnąca
załoga gwarantuje produkcję wysokiej jakości wyrobów piekarniczych i szerokiej palety wyrobów cukierniczych . Szefostwo i pracownicy uczestniczą
w licznych szkoleniach i pokazach w kraju i za granicą, podnosząc swoje kwalifikacje. Ostatnio cukiernicy

z Czernichowa uczestniczyli w szkoleniu z zakresu
dekorowania ciast i tortów w Hanowerze (Niemcy).
Zakład szkoli uczniów, którzy biorą udział w wielu
konkursach. W ostatnim okresie uczennica Pani Bronowskiej zdobyła II miejsce w konkursie Uczniów Cukiernictwa organizowanym przez Cech Rzemiosł
Spożywczych w Bielsku-Białej. Czernichów w technologii produkcji stosuje dawne tradycyjne receptury
oparte na naturalnych składnikach.
W chwili obecnej ZPC Czernichów zatrudnia
ponad 100 osób, średni coroczny przyrost zatrudnienia waha się na poziomie 10-15 osób. Firma
współpracuje z około 200 indywidualnymi odbiorcami oraz z dużymi sieciami handlowymi na terenie
wielu województw Polski.
Zakład dywersyfikuje swoją sprzedaż, prowadząc ją również w swoich sklepach firmowych.
Obecnie posiada ich ponad 20. Wystrój lokali, oryginalne i dobre produkty oraz odpowiednia kultura
sprzedaży powodują, że firma Czernichów podpisała już pierwsze umowy franchisingu. Odrębne podmioty będą prowadzić pod logo Piekarni-Cukierni
Czernichów placówki handlowe według ściśle okre-

ślonych standardów spółki, co pozwoli na większą
jej ekspansję. Spółka Czernichów planuje kolejną rozbudowę zakładu oraz doposażenie parku maszynowego, co pozwoli jej dwukrotnie zwiększyć moce
produkcyjne oraz zatrudnienie.
Wysoka jakość wyrobów z Czernichowa jest doceniona nie tylko przez liczne grono jej klientów, ale
także przez stowarzyszenia branżowe oraz organizacje pracodawców i inne. Warto wspomnieć choćby o wyróżnieniu przez Stowarzyszenie NaukowoTechniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Dyplom za prezentację wyrobów spożywczych o najwyższej jakości na XIII Wystawie
„KRAJOWY PRODUKT - PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKI”
Warszawa’ 2005 oraz o srebrnej odznace honorowej ,,Za zasługi dla województwa śląskiego’’ oraz o
odznace „Za zasługi dla rzemiosła” otrzymanej za
całokształt pracy i osiągnięcia. Ponadto w marcu
2012 r. Janina Bronowska uzyskała nominację do nagrody Orzeł Agrobiznesu 2012 pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP - Pana Eugeniusza
Grzeszczaka. Nominacja jest wyróżnieniem dla starannie wybranych, nielicznych firm i banków. Otwiera drogę do zdobycia nagrody Orła Agrobiznesu
2012.
Firma ogromny nacisk kładzie na jakość swoich
produktów jak i surowce użyte do ich produkcji. Spotyka się w niej tradycję i nowoczesność (stare receptury, nowoczesne urządzenia i technologie). Stąd
produkty oferowane przez firmę w tym szczególnie
torty okolicznościowe cieszą się wielkim powodzeniem wśród coraz szerszego grona klientów.

www.piekarniaczernichow.pl

Profesjonaliści w branży Z

akład Stolarski Waldemar Studniczek powstał
w 1940 roku, obecnie prowadzony przez
syna założyciela zakładu. Wieloletnie doświadczenie zapewnia wysoką jakość oraz estetykę
naszych wyrobów. Firma specjalizuje się w produkcji
okien o konstrukcji profilu SOFT_LINE oraz w produkcji drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
Firma zatrudnia profesjonalnych pracowników
w swojej branży, co zapewnia fachową obsługę, poradę oraz zadowolenie klienta. Realizuje indywidualne zamówienia oraz zamówienia według życzeń
klientów. Dzięki wieloletniej tradycji technologie stolarskie oraz w pełni wykorzystywane są możliwości
jakie daje dzisiejsza technika i profesjonalizm. Firma
Zakład Stolarski Waldemar Studniczek jest firmą rodzinną, z tradycjami i wieloletnim doświadczeniem.
Profesjonalnie i terminowo wykonuje wszelkie usługi
stolarskie. Firma specjalizuje się w produkcji okien
EURO „SOFTLINE”, drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, schodów (projektowanie komputerowe) i wykończeniu wnętrz.

Zakład Stolarski
WALDEMAR STUDNICZEK
47-460 Zabełków, ul. Długa 30
Telefon/fax: (032) 419 69 09 Telefon kom.: 603 45 78 58
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Dbajmy o bezpieczeństwo
Minęła zima i okazuje się, że w regionie są duże zaniedbania w zwalczaniu niskiej
emisji z indywidualnych gospodarstw mimo, że duże elektrociepłownie zmniejszyły nawet do 90 proc.
Czy w dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych budynków zawód kominiarza ma przyszłość?
Obecnie trwa transformacja naszego zawodu w tym
kierunku aby wciąż się szkolić i zmieniać kwalifikacje
w kierunku specjalizacji na wysokim poziomie. Ten
zakład się zreformował z XX wieku gwałtownie do
XXI w. Zostały wprowadzone nowe technologie, sposoby sprawdzania, kontrolowania, prześwietlania,
nie zapominając o tradycyjnych technikach kontrolnych i czyszczeniu przewodów kominowych. Najbardziej niebezpiecznym okresem do zaczadzeń jest
okres od września do kwietnia. Ale najbardziej niebezpieczne są mroźne dni w zimie wtedy, gdy spada
temperatura na zewnątrz spora część użytkowników
zamyka dopływ powietrza w budynku. Właśnie
wtedy brakuje powietrza do spalania w urządzeniach grzewczo-kominowych, w piecach węglowych,
w piecykach gazowych PG, wtedy następują tzw.
„cofki“, powietrze które jest potrzebne również do
spalania gazu, przez to zmniejsza się ciąg kominowy
do 0,00m/sek. nawet cofnie do 1,5m/sek. Może
dojść do natychmiastowego zaczadzenia użytkowników danego lokalu.
To co zadecydowało, że zdecydował się Pan na wybór zawodu kominiarza?
Wcześniej pracowałem w dwóch innych zawodach.
Najpierw się wyuczyłem za murarza w 1985 roku a
potem przekwalifikowałem się na zduna a od 1998
roku pracuję jako kominiarz. Prawda jest taka, że to
kominiarze zwerbowali mnie do siebie. Byłem specjalistą od murowania przewodów kominowych i budowy urządzeń grzewczych - pieców kaflowych, kominków. A w obecnej sytuacji każdy pracownik mojej
firmy kominiarskiej ma do czynienia z piecami, z kominkami z urządzeniami gazowymi czy wentylacją.
Każdy z nich musi znać konstrukcję pieca, konstrukcję
komina, konstrukcję więźby dachowej, zasady ciągu
kominowego. Są to względy bezpieczeństwa poża-

rowego, kominiarz który sprawdza przewody kominowe musi mieć odpowiednią wiedzę, czy nie ma za
blisko konstrukcji drewnianej, czy pewne urządzenia
są prawidłowo podłączone do komina, czy przewody kominowe są prawidłowe, nawiew powietrza, bo
to wszystko potem warunkuje na eksploatację i bezpieczeństwo budynku. Przewody kominowe musi kontrolować mistrz kominiarski. Stosujemy hierarchię wartości wiedzy od ucznia do czeladnika aż do mistrza.
Od pracownika niewykwalifikowanego do wykwalifikowanego. Każdy ma podział obowiązków oraz zależności w firmie i w terenie.
Jak często powinny być kontrolowane przewody kominowe?
Raz w roku powinny być kontrolowane przewody kominowe i urządzenia grzewczo-kominowe. Wynika
to z Prawa Budowlanego. Jest to przegląd techniczny przewodów kominowych, który powinien być dokonywany raz w roku w budynku. Podczas takiego
przeglądu są sprawdzane przewody kominowe, ale
również też jakość prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych typu: kratki wentylacyjne, piece kaflowe, piece pokojowe, kotły węglowe,
PG czyli piecyki kąpielowe łazienkowe i to musi być
sprawdzone raz w roku, zbadania przewodu kominowego na szczelność, drożność. Czy jest wystarczający dopływ świeżego powietrza do lokali w budynku. Sprawdza się również czy nie ma spękań, nieszczelności na wskutek „szkód górniczych”. Czy
przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji? Czy trzeba wystąpić z zakazem dalszego
użytkowania? Czy są uszkodzenia, zaniedbania i
błędy techniczne. To wszystko musi być określone w
ogólnym protokole. Za bezpieczeństwo budynku odpowiada właściciel budynku lub przedstawiciel właściciela czyli administrator. Ale po części odpowiada
też lokator: za zamykanie nawiewu powietrza do
mieszkania, za źle eksploatowane urządzenia grzewczo-kominowe, za bezprawne zmienianie podłączeń
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Dlaczego tak ważne jest czyszczenie przewodów kominowych?
Co się dzieje kiedy zapalą się sadze w kominie?
Temperatura palących się sadzy na wysokości 8 metrów to jest 800°C. Im dłuższa droga do wylotu to
temperatura może sięgać nawet do 1200°C. Trzeba
wziąć pod uwagę, że cegła budowlana jest wypalana w temperaturze 800°C i dlatego w razie usterek,
to w momencie pożaru może dojść do spękań przewodu kominowego i do zapalenia konstrukcji więźby
dachowej, zapalenia pomieszczenia, nawet wybuch
ściany źle przemurowanej czy jakiegoś urządzenia.
To jest bardzo niebezpieczne bo taki pożar niekontrolowany może nawet doprowadzić do pożaru całego budynku. Niejednokrotnie widzi się w telewizji,
że z pożaru komina zapalił się dom czy zaczadzili się
ludzie. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie i czyszczenie przewodów kominowych. Tu na Śląsku gdzie
są ruchy górotworu, wstrząsy górnicze, ważna jest też
ocena szczelności przewodów kominowych. Dlatego
raz w roku musi być to sprawdzane.
Jak prostymi metodami użytkownicy pieców mogą zachować bezpieczeństwo?
Przez głupotę giną ludzie. Trzeba korzystać właściwie ze swoich urządzeń gazowych, węglowych czy
innych źródeł ogrzewania w sposób właściwy z właściwego opału bo często zdarza się, że nie ten opał
pali się w nie tym urządzeniu. Zdarza się, że w piecach kaflowych węglowych spala się śmieci, powoduje to wydzielanie się trujących gazów. Przewody
kominowe muszą być kontrolowane i czyszczone.
Tak, że tutaj odgrywamy dużą rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo lokatorów.
jeżeli chodzimy do budynków to informujemy i pouczamy. Jeśli ktoś korzysta z naszych rad to jest bardzo dobrze. Bo często zdarza się tak, że nasze instrukcje są ignorowane i potem to się mści w eksploatacji i następnie dochodzi do zaczadzeń. Zdarza się
tak, że po naszej wizycie ktoś zamyka kratki wentylacyjne, zamyka dopływ powietrza z zewnątrz budynku i zakręca grzejniki. Niektórzy ludzie myślą, że jak
zakręci grzejnik to oszczędza ciepło a to nie tędy
droga. Musi być wentylacja a część ciepła uchodzi
przewodami kominowymi w celu wymuszenia ciągu
kominowego. Powietrze świeże musi przyjść ogrzać
się a zużyte wyjść. W tej chwili w nowym budownictwie są montowane nawiewniki w oknach, które powodują przepływ powietrza górą i one też muszą
być odpowiednio zamontowane. W odpowiedni sposób to powietrze wlotowe musi cyrkulować skierowane na sufit. Jeśli ktoś nawiewnik „zatka“ szmatą, taśmą
i zamyka to naraża własne bezpieczeństwo na możliwość zaczadzenia, także na choroby, a mieszkanie
na zagrzybienie. Użytkownik częściej choruje na choroby układu oddechowego. Człowiek oddycha parą
a wiadomo, że para nie jest tlenem. Dwutlenek i zużyte powietrze z kuchenki gazowej to wszystko zbie-
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O czym szumią knieje W
Większość lasów katowickiej dyrekcji ma status lasów ochronnych. Bogactwo przyrodnicze zaowocowało wieloma formami ochrony przyrody. Na terenie 650 tys.
ha pięknych jest 99 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobrazowych, 66 ostoi
sieci Natura 2000 oraz 665 pomników przyrody.

Sadzonka sosny zabezpieczona
przed zgryzaniem od zwierzyny
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tym roku z okazji przypadających Dni
lasu zapraszamy do Nadleśnictwa Rudziniec, które jest jednym z sześciu nadleśnictw powiatu gliwickiego i wchodzącego
w struktury Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Lasy powiatu gliwickiego są w większości lasami ochronnymi lecz rozwinięta sieć szlaków komunikacyjnych sprawia, że lasy powiatu gliwickiego
są atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców pobliskiej Aglomeracji Śląskiej. Przez powiatowe lasy przebiegają liczne szlaki turystyczne
piesze i rowerowe. Co więcej jesienią 2001 roku leśnictwa: Kozłów i Ostropa należące do Nadleśnictwa Rudziniec przecięte zostały autostradą. Gdyż
w 2001 roku rozpoczęły się prace na budowie kolejnego odcinka autostrady A-4 z Wrocławia do
Gliwic, realizowanego w ramach kontraktu 6 przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Opolu. Odcinek autostrady A-4 Kleszczów - Sośnica przebiega przez typowo leśne grunty dwóch leśnictw - Kozłów i Ostropa.
Lasy powiatu gliwickiego są „zbudowane”
z 22 gatunków drzew, które tworzą zróżnicowane
ekosystemy leśne. Królową drzew jest sosna i obok
współpanujące brzoza, dąb, olcha, buk oraz modrzew. Lasy pozostające obecnie pod zarządem
Nadleśnictwa Rudziniec przed II wojna światową
stanowiły prawie w całości własność wielkich majątków ziemskich. Gospodarka ukierunkowana była
na osiągnięcie jak największej renty gruntowej.
W 1945 roku Lasy Państwowe przejęły całkowitą
administrację nad lasami różnej własności - prywatnej a także towarzystw i spółek. W latach 1971-74
połączono 3 dotychczasowe nadleśnictwa: Pławniowice, Rachowice i Toszek tworząc z nich jedno
duże Nadleśnictwo Rudziniec.

Nadleśniczym, Nadleśnictwa Rudziniec jest Tadeusz Mamok, pełniący służbę od roku 80. minionego wieku. To wielka osobowość, człowiek wielu
pasji, społecznik i doskonały organizator.
Lasy powiatu gliwickiego m.in. Nadleśnictwo Rudziniec nie ominęły katastrofalne żywioły- pożar, powódź i tornado. Pożar w roku 1992 zwany powszechnie „rudzko-rudziniecko-kędzierzyński” był
najgroźniejszym w skutkach. Pożar noszący znamiona klęski ekologicznej pochłonął 9.062 lasów,
spowodował ogromne straty materialne. Śmierć
w wielkim pożarze poniosły 3 osoby. Skala klęski
i brak doświadczenia z zakresu odbudowy tak dużych powierzchni lasu, wymusiły opracowanie nowatorskiego w skali europejskiej, sposobu zagospodarowania pogorzeliska przez leśników. Już po
3 latach, dzięki pionierskiej myśli technicznej i inżynieryjnej udało się przeprowadzić proces uproduktywnienia pożarzyska na obszarze 1137 ha Nadleśnictwa. Na pozostałym obszarze wystąpiło odnowienie naturalne, głównie brzozowe.
Nowy las tworzą starannie dobrane gatunki do
żyzności i wilgotności gleby. Pomimo tego, że las rośnie powoli i na efekty czeka się dziesiątki lat to już
dzisiaj wiadomo, że zasadzony las będzie z pewnością biologicznie silniejszy i odporniejszy od spalonego. Nadleśnictwo Rudziniec znane jest zarówno w kraju jak za granicą. Od lat zjeżdża tu wielu
sympatyków lasu nie tylko z branży leśnej.
Ogromna powódź w 1997 roku, która dotknęła
znaczną część południowej Polski nie ominęła powiatu gliwickiego. Powodzią zniszczonych zostało
ok. 250ha leśnych upraw.
W 2008 roku przez teren lasów powiatu gliwickiego w Nadleśnictwie Rudziniec przeszło też katastrofalne tornado. Trąba powietrzna z dnia
15.08.2008r. niszczyła wszystko, co napotkała na
swojej drodze. Przeszła szlakiem około 11 kilometrów. Po drodze spustoszyła cztery miejscowości na
Opolszczyźnie: Zimną Wódkę, Sieroniowice, Balcarzowice, Błotnicę Strzelecką.
Straty po przejściu tornada wstępnie oszacowane były na około 50 milionów złotych. Zniszczonych
zostało 150 domów. Drzewa wyrywane z korzeniami zniszczyły całkowicie pobocza dróg i chodniki. Leśnicy oszacowali, że tornado zniszczyło na terenie Nadleśnictwa ok. 400 hektarów lasu. Z wiatrowałów i wiatrołomów usunięto ponad 50 tysięcy
m3 drewna. Były to sosny, dęby, buki, świerki, olchy.
Zniszczenia były tak ogromne, że do niektórych części lasu leśnicy nie byli w stanie dotrzeć. Skutki tornada widoczne są do dziś mimo, że powierzchnią
są już uporządkowane i niemal w całości odnowione zaplanowanymi gatunkami, jedynie na jesień pozostał do posadzenia tylko modrzew. Na chwilę
obecną Nadleśnictwo odnowiło powierzchnię
10,25ha lasów właścicieli prywatny, 186,97ha
własnego lasu oraz na wspomnianą jesień do odnowienia 17,64ha. Imponujące efekty leśnego
trudu widoczne są już teraz. Dziś piękne rudzinieckie lasy są otwarte dla wszystkich, tworząc enklawę
ciszy i spokoju.
Niezwykle ciekawe są programy realizowane
w Nadleśnictwie. Z inicjatywy Tadeusza Mamoka
Nadleśnictwo Rudziniec, począwszy od roku 1999
aktywnie włączyło się w proces edukacji przyrodniczej społeczeństwa. W ramach tego przedsięwzię-

cia odbywa się wiele spotkań z młodzieżą, oraz innymi grupami społecznymi, tak z kraju jak i z zagranicy. Prowadzą je pracownicy nadleśnictwa,
a także sam Nadleśniczy. Od 2002 roku stałą opieką patronacką objęto 22 szkoły podstawowe z terenu administracyjnego działania Nadleśnictwa w
województwie Śląskim i Opolskim. W szkołach objętych patronatem organizuje się prelekcje oraz dydaktyczne wycieczki do lasu. Stałą współpracę nawiązano również z niektórymi szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz szkołami średnimi z Gliwic,
Knurowa i Zabrza. Z myślą o zapotrzebowaniu społecznym staraniem Tadeusza Mamoka wybudowano cztery, bogato wyposażone, ścieżki przyrodniczo-leśne w Łączy (z wieżą widokową), Rachowi-

cach, Centawie oraz w Lesie Dąbrowa na granicy
Gminy Sośnicowice i Miasta Gliwice, z których
wszyscy chętni mogą bezpłatnie korzystać.
Ciekawą inicjatywą jest akcja sadzenia dębów
przez nowożeńców w lasach Nadleśnictwa Rudziniec organizowana wspólnie z „Dziennikiem Zachodnim”, Fundacją Aeris Futuro oraz firmą Vattenfall. Cyklicznie odbywają się akcje sadzenia rudzinieckich lasów, m. in. przez pracowników Huty
Łabędy, KWK Knurów, KWK Sośnica, czy GM
Opel. Dużą popularność wśród najmłodszych zyskały corocznie organizowane wiosenne konkursy
plastyczne.
Aleksandra Polanowska
Powierzchnia tornada w leÊnictwie Płu˝nica
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Miasto na wodzie
„...To miasto, które bardziej ni˝ inne było ofiarà głupoty narodów europejskich, które myÊlały, ˝e rozwià˝à swoje problemy wojnà teraz powinno zostaç
wezwane by staç si´ symbolem pokoju i pojednania...” (cyt. Jack Straw, minister
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii). LudnoÊç Strasburga była przerzucana
z ràk do ràk i musiała wypracowaç sobie podwójnà to˝samoÊç narodowà.
trasburg jest nowoczesnym i dynamicznym
miastem o renomie mi´dzynarodowej. W architekturze z czerwonego piaskowca zapisana została przeszłoÊç Strasburga. Jednym z najcenniejszych jego zabytków jest katedra, wspaniała budowla z okresu Êredniowiecza i symbol miasta. B´dàc siedzibà Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, Strasburg potrafił zachowaç urok miasta, w którym mieszka si´ z przyjemnoÊcià. Posiada sieç muzeów zlokalizowanych w okolicach katedry. Mała Francja oraz dzielnice Starego Miasta
zach´cajà do zwiedzania galerii, sklepów z wyrobami rzemieÊlniczymi, z antykami, z upominkami.
W restauracjach zwanych Winstub mo˝na zjeÊç regionalne potrawy oraz wypiç alzackie wino lub
piwo. W wielu zakàtkach miasta turysta znajdzie
dla siebie miłe schronienie wÊród wspaniale funkcjonujàcej sieci hoteli, schronisk, kwater prywatnych. Przez cały rok, Strasburg proponuje gam´
manifestacji kulturalnych: koncertów, przedstawieƒ
teatralnych i operowych, festiwali muzycznych itp.
W tryskajàcych energià wielkich miastach
Francji zazwyczaj znajdujemy zr´czne połàczenie

S

wielkich centrów handlowych na Êwiatowym poziomie i targów poszczególnych dzielnic. Ich
mieszkaƒcy posiadajà łatwoÊç kontaktów i serdeczne ciepło, które tak trafnie okreÊla ludzi
mieszkajàcych w tym właÊnie regionie. Podobnie
jak inne miasta Francji, Strasburg mo˝e poszczyciç si´ du˝à halà targowà, która mieÊci si´ w pobli˝u Parlamentu Europejskiego. Ucià˝liwoÊcià
wynikajàcà z sàsiedztwa jest ograniczenie ruchu
samochodowego zawsze we wtorki w okolicach
Parlamentu Europejskiego. Na wtorkowym targu
mo˝na kupiç produkty nie do zdobycia w sklepach a wi´c cudowne szmatki do wycierania
szyb, ˝elazka, które same prasujà i inne tego
typu wspaniałe urzàdzenia. (Nawiasem mówiàc,
jest te˝ targ na Place Broglie w centrum Strasburga. Odbywa si´ w Êrody i piàtki; sprzedaje si´
tam głównie produkty spo˝ywcze i ubrania. Natomiast w okresie bo˝onarodzeniowym, w zasadzie od koƒca listopada, w centrum Strasburga
na Place de la Cathedrale, Place Broglie i Place
Gutenberg odbywa si´ Targ Bo˝onarodzeniowy Marché de Noël.)
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Strasburg jest uwa˝any za centrum kultury i
sztuki europejskiej. To jedno z niewielu miast na
Êwiecie, których centrum zostało zaklasyfikowane przez UNESCO jako Êwiatowe dziedzictwo
kulturowe ludzkoÊci. Architektura Strasburga ma
specyficzny wyraz, poniewa˝ mieszajà si´ wpływy francuskie z wpływami niemieckimi. Najstarsza cz´Êç miasta znajduje si´ na wyspie oplecionej ramionami rzeki Ill, rozgał´ziajàcej si´ na całà
wysp´. (Ill wpada do Renu na granicy Niemiec)
Mówi si´ dlatego, ˝e miasto Strasburg jest miastem na wodzie. To tam w przeszłoÊci na wysp´
przypływały wszystkie stateczki z towarami. W
dzielnicy Pingwinek na wyspie zaczynał si´ cały
handel. Ju˝ od Êredniowiecza Strasburg bardzo
si´ bogacił na handlu. Handlowano głównie
winem i tkaninami. Wino alzackie było bardzo
znane w Êwiecie, gdy˝ ˝yzna Nizina Alzacji stanowi cz´Êç Doliny Renu, a winnice poło˝one sà
na wschodnich zboczach Wogezów. Słynne białe
wina alzackie destyluje si´ z winogron Risling,
Sylvaner oraz Geweurztraminer.
Uroku Strasburgowi dodajà te˝ liczne kanały
przecinajàce miasto.
Obecnie w prawym ramieniu kanału mieÊci
si´ Liceum Mi´dzynarodowe z Sekcjà Polskà. Liceum pozwala zdobyç młodzie˝y mi´dzynarodowà matur´ w j´zyku polskim. Âwiadectwo maturalne ze Strasburga jest honorowane na polskich
wy˝szych uczelniach i umo˝liwia kontynuowanie
nauki na uczelniach ro˝nego typu.
Na wyspie znajduje si´ jedna z najstarszych
piwnic na wino i szpital, który ma prawo do
nadawania apelacji win pod etykietà „Szpitale
Strasburskie“. W przeszłoÊci bowiem wino było
u˝ywane jako Êrodek leczniczy. Ka˝demu pa-

cjentowi przebywajàcemu w szpitalu przysługiwało 1/2 litra wina do kuracji. Cudownie uzdrowieni pacjenci (co w okresie Êredniowiecza graniczyło z cudem) z wdzi´cznoÊci, za przywrócenie zdrowia ofiarowywali bardzo cz´sto parcel´.
W ten sposób szpital bogacił si´ poszerzał swoje
dobra a majàtek tak si´ pomna˝ał, ˝e w dzisiejszych czasach szpital strasburski posiada własne
parcele winne i swojà winnic´. Obecnie cz´Êç
funduszy uzyskanych ze sprzeda˝y wina przeznacza si´ na odnow´ sprz´tu. Powstajà te˝
nowe budynki miejskiego szpitala, który jest
chlubà Strasburga. Jest to jeden z najwi´kszych
szpitali publicznych otwartych na terenie Francji
Dzielnica Mała Francja była przebudowana w
latach 70. kiedy nie było jeszcze intensywnej
(nowoczesnej? kompleksowej?) polityki odnawiania starych domów. Wiele XVII wiecznych
domów w tej dzielnicy ma drewniane fasady.
Domy drewniane wypełnione pruskim murem
wymagajà stałej renowacji jako materiał kruchy i
delikatny. Niestety decyzje o ich odnowieniu czy
gruntownej renowacji zapadły wtedy gdy budynki znalazły si´ w stanie ruiny. Nieodwracalne
szkody dla miasta przyniosły spekulacje na
rynku budowlanym, w myÊl których zdecydowano si´ budynki zburzyç zamiast je odnawiaç.
PrzeszłoÊç historyczna Alzacji jest zró˝nicowana. Alzacja zmieniała swojà przynale˝noÊç i,
na zmian´, raz była cz´Êcià Francji a raz Niemiec.
Dzielnica Niemiecka powstała po odbudowie
szkód w wyniku wojny francusko-pruskiej w
koƒcu XIX wieku. Strasburg był wtedy wolnym
miastem cesarstwa niemieckiego a mieszczaƒstwo prze˝ywało swój wspaniały rozwój. Reforma przyj´ła si´ wi´c bardzo szybko. Odbudowa
miasta, którà Niemcy zmuszeni byli przeprowadziç trwale zmieniła kształt Strasburga i naznaczyła architektur´. PodkreÊlenie germanizacji,
podkreÊlenie monumentalnego charakteru miasta to szerokie ulice, monumentalna architektura
otwierajàca si´ w perspektywie optycznej doÊç
daleko, co pozwala oglàdaç i podziwiaç przejrzystà struktur´ ulic. Z okresu niemieckiego,
kiedy w Strasburgu znajdowały si´ siedziby
wszystkich instytucji administracyjnych, pochodzà Pałac Cesarski, Biblioteka Uniwersytecka,
Parlament Landu czy bardzo znany w skali Francji Teatr Narodowy w Strasburgu. Prusacy zburzyli wi´kszoÊç zabytków. Panujàcy wówczas cesarz niemiecki osobiÊcie nadzorował odbudow´
miasta i dla poszczególnych budynków dobierał
poszczególny styl nawiàzujàcy ju˝ do historycznych stylów w architekturze (historycyzm). Ulubionym stylem cesarza w architekturze był styl
neogotycki. W Dzielnicy Niemieckiej imponujàce,
pi´kne budynki wzniesione zostały pod koniec
XIX w. w hołdzie cesarzowi. Budynki posiadajà
niezliczone zaskakujàce cechy ku temu by tworzyç je wyjàtkowymi, niepowtarzalnymi i atrakcyjnymi dla przyje˝d˝ajàcych do Strasburga by
„odkryç wi´cej“ w stolicy Alzacji. Dzisiaj w tych
pi´knych domach znajdujà si´ ambasady ró˝nych krajów. Aktualnie strefa niemiecka czyli
strony miejskie kierujàce si´ w stron´ Niemiec
gwałtownie si´ rozbudowujà w stylu architektonicznym bardzo mieszanym. Wykorzystuje si´ w
tym celu równie˝ dawne budynki portowe. Po-

wstajà te˝ nowe budynki szpitala miejskiego,
który po szpitalu paryskim jest jednym z najwi´kszych nowo otwartych szpitali publicznych
na terenie Francji. Ze wzgl´dów historycznych te
tereny były przez długi czas zaniedbywane i
teraz prze˝ywajà powrót do swej dawnej ÊwietnoÊci.
Zlokalizowany w „sercu“ Europy Strasburg
daje du˝e mo˝liwoÊci przede wszystkim indywidualnym turystom. Zwiedzanie Strasburga indywidualnie nie jest trudne. Miasto bowiem mo˝na
zwiedzaç na kilka sposobów. Na przykład, dzielnic´ Mała Francja mo˝na zwiedzaç z nurtem
rzeki na kajakach, statkiem ale te˝ pieszo idàc
m.in. historycznà alejà spacerowà. Sieç rzek, liczne mosty oferujà niezliczone okazje obcowania z
zaskakujàcà ró˝norodnoÊcià przyrody i wielokulturowej architektury miasta. Aby zwiedziç inne
dzielnice Strasburga, mo˝na wybraç si´ na przeja˝d˝k´ rowerem po specjalnie wyznaczonych
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trasach rowerowych, na rolkach, autobusem,
elektrycznym mini-tramwajem lub transportem
publicznym.
Pi´kny tramwaj je˝d˝àcy teraz ulicami Strasburga jest bardzo du˝ym udogodnieniem dla
mieszkaƒców. Tramwaj, podobnie jak kanały na
wyspie, rozszerza si´ we wszystkich kierunkach i
swobodnie mo˝na dojechaç do ka˝dej z dzielnic.
Du˝à chlubà francuskich kolei paƒstwowych jest
most, po którym je˝dzi szybkobie˝ny pociàg
TGV. Połàczenie Pary˝a ze Strasburgiem pozwala pokonaç dystans 500 km w 1,5 godziny. Podró˝ tym expresowym komfortowym, wygodnym
pociàgiem to niemałe prze˝ycie gdy˝ mknie z
pr´dkoÊcià 300 km/h. Cena biletu waha si´ od
30 Eur do 100 Eur. O cenie biletu decyduje data
zakupu lub promocja obowiàzujàca w danym
dniu.
Aktualnie populacja miasta jest stosunkowo
młoda. Uwa˝a si´, ˝e Strasburg jest miastem
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studenckim. Uniwersytet Strasburski powstał w
2009 roku z połàczenia 3 uniwersytetów - Uniwersytetu Schumanna (gdzie studiowało si´
prawo i nauki ekonomiczne), Uniwersytetu Humanistycznego (gdzie studiowało si´ wszystkie
kierunki humanistyczne inne ni˝ prawo) i Uniwersytetu Pasteura (gdzie studiowało si´ kierunki przyrodnicze (biologi´ te˝, a nawet psychologi´). Uniwersytet Pasteura zaliczał si´ do
jednego z bardziej znanych i wa˝nych uniwersytetów na Êwiecie, jeÊli chodzi o poziom i jakoÊç
nauczania kierunków Êcisłych. Ludwik Pasteur
był absolwentem, a nast´pnie profesorem Uniwersytetu w Strasburgu. W Strasburgu dokonał
wi´kszoÊci swoich odkryç naukowych, tam te˝
wykształcił si´ w dziedzinie biologii, chemii i
medycyny.
Na 3 uniwersytetach strasburskich studiuje
bardzo wielu cudzoziemców. W ramach programu
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„Erasmus“ jest bardzo du˝o wymian mi´dzynarodowych studentów, którzy odbywajà studia na
uniwersytetach w tym mieÊcie. Nabór do szkół
wy˝szych i na uniwersytety podyktowany jest bardzo dobrymi ocenami uzyskanymi na Êwiadectwach maturalnych. Studia we Francji na renomowanych uczelniach o randze mi´dzynarodowej sà
płatne. Rok studiów w zale˝noÊci od tego czy sà
to studia licencjackie czy doktoranckie kosztuje
od 150 - 300 Eur rocznie. Na tà kwot´ składajà
si´ głównie opłaty administracyjne i opłaty ubezpieczeniowe w wysokoÊci 150 Eur, które student
opłaca sam. Podobnie jak w Polsce we Francji, w
Strasburgu sà szkoły prywatne gdzie kryterium
oceny studenta jest zasobnoÊç portfela rodziców
a nie koniecznie poziom i jakoÊç nabytej wiedzy,
liczy si´ ten kto ma pieniàdze.
Jednak˝e studenci przyje˝d˝ajàcy na studia
do Strasburga z innych regionów ni˝ Alzacja
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lub cudzoziemcy mogà staraç si´ o dopłaty do
mieszkaƒ (zajmuje si´ tym CAF - Caisse d’Allocations Familiales). Ostatnio z dopłatami te˝
bywa ró˝nie, jedni je dostajà a drudzy nie. Generalnie studenci w Strasburgu sà zabiegani i
zapracowani by podołaç kosztom utrzymania,
które w Strasburgu do niskich nie nale˝à.
ObecnoÊç instytucji europejskich w Strasburgu
zwi´kszyła obywatelom koszty utrzymania w
tym mieÊcie. Ceny mieszkaƒ w ciàgu ostatnich
czterech lat gwałtownie wzrosły. Nie sà jednak
a˝ tak wysokie, by mogły konkurowaç z cenami mieszkaƒ paryskich. W modnej dzielnicy
Strasburga płaci si´ około 3,5 tys. Eur za m.
kw.W zale˝noÊci od lokalizacji apartament
mo˝na wynajàç za 500 Eur. Tym studentom,
którzy nie przekraczajà pewnej kwoty dochodu, paƒstwo dopłaca do utrzymania mieszkaƒ
z pomocy społecznej.
Urz´dnicy w Strasburgu, nie tylko miejscy
ale i europejscy, urz´dujà w bardzo pi´knych
budynkach. W Dzielnicy Europejskiej majà
swoje siedziby: Budynek Rady Europy, Budynek Parlamentu Europejskiego. Administracyjne „maszyny“ z Brukseli sà gigantyczne jednak
Francja bardzo silnie promuje ide´ pozostawienia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu dla podkreÊlenia roli Alzacji jakà odegrała
dla pokoju i pojednania na przestrzeni wieków
w Europie.
Strasburg jest stolicà Alzacji. Francja podzielona jest na kilkadziesiàt departamentów,
a Alzacja jest podzielona na Departament Górnego i Dolnego Renu. Strasburg jest Departamentem Dolnego Renu, jest jednostkà administracyjnà, terytorialnà Francji. Dzisiejsza Alzacja jest krainà wielo religijnà, wielokulturowà
gdzie oprócz silnej społecznoÊci muzułmaƒskiej jest społecznoÊç katolicka, protestancka i
˝ydowska. Wszystkie religie majà godne miejsca kultu w tym mieÊcie. Utrzymywanie miejsc
kultu we Francji nie jest obowiàzkiem paƒstwa.
Alzacja, która zmieniała swojà przynale˝noÊç,
bo raz była cz´Êcià Francji, a raz Niemiec, jest
to jedyna kraina we Francji, gdzie obowiàzuje
jeszcze konkordat.
W zwiàzku z tym przedstawiciele religii sà
funkcjonariuszami paƒstwa.
Aleksandra Polanowska
Tekst powstał dzi´ki uprzejmoÊci Biura
Turystycznego „Gromada“ z Katowic.

Zaprosili nas

Pi´knie i bogato
OST Gromada to najstarsza spółdzielnia turystyczna w Polsce. Od 75 lat
jest uznanym operatorem turystycznym i przedsi´biorstwem prowadzàcym
sieç hotelowà w kraju i poza jego granicami. Aktualnie firma posiada 18 hoteli, w tym jeden w Berlinie i jeden w Kapsztadzie, trzy oÊrodki wypoczynkowe
i 24 biura turystyczne. Obiekty Gromady dzi´ki takim atutom jak doskonała
lokalizacja, nowoczesne wyposa˝enie, doskonała kuchnia - sà idealnym miejscem na rodzinny wypoczynek, jak i biznesowe konferencje czy pobyty.
od koniec paêdziernika w Katowicach odbyło si´ Seminarium Turystyczne zatytułowane „Turystyka wspólna sprawa“, którego
organizatorami byli: Ogólnokrajowa Spółdzielnia
Turystyczna „Gromada“, Âlàska Izba Turystyki oraz
Ministerstwo Turystyki Izraela w Warszawie.
Seminarium Turystyczne odbywało si´ po raz
pierwszy w aglomeracji Êlàskiej i było przeglàdem oraz mi´dzynarodowà wymianà informacji o
produktach i usługach turystycznych, jak równie˝
miało na celu promocj´ wybranych krajów i destynacji turystycznych. Ponadto OST Gromada
zaprezentowała ofert´ na nadchodzàcà zim´
oraz zwiastuny nowych programów przygotowanych na sezon Lato 2012.
GoÊçmi Seminarium i prelegentami byli:
Yehuda Shen - Dyrektor w Ministerstwie Tury-
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styki Izraela, Moris Krikheli reprezentujàcy firm´
Nes Travel z Tbilisi, Włodzimierz Kac, przewodniczàcy Gminy ˚ydowskiej w Katowicach, Krystyna Papiernik, prezes Âlàskiej Izby Turystyki oraz
Wojciech Matuszko, zast´pca dyrektora Biura
Turystyki OST GROMADA.
Jednym z tematów Seminarium była współpraca pomi´dzy organizatorami turystyki a instytucjami samorzàdu turystycznego i regionalnych organizacji turystycznych w promocji turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Spotkanie miało równie˝ na
celu zach´cenie odbiorców produktu turystycznohotelarskiego Gromady do aktywnej współpracy
w bie˝àcym i przyszłych sezonach turystycznych.
Gromada zaprezentowała te˝ ró˝norodnà
ofert´ wycieczek objazdowych po Europie. Ciekawà pozycjà w katalogu OST Gromada na zim´

Salon Podró˝nika Gama
ama Salon Podró˝nika od 1989 roku
zajmuje si´ komponowaniem podró˝y.
Celem Salonu jest zapewnienie profesjonalnej i uprzejmej obsługi osobom planujàcym podró˝. W swojej pracy kieruje si´ zasadami uczciwoÊci, profesjonalizmu, przejrzystoÊci oraz ochrony danych osobowych. Dokona wszelkich staraƒ aby ułatwiç wszystkim
podró˝owanie. Słu˝y radà i informacjà o
atrakcjach turystycznych na Êwiecie. Przygotowuje dokumenty wizowe. Prowadzi kompleksowà obsług´ podró˝y słu˝bowych. Zadaniem Salonu jest równie˝ zestawienie naj-
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dogodniejszych połàczeƒ lotniczych. Przygotowuje trasy dla turystów indywidualnych i
grup.
Przyjmuje turystów zagranicznych na Âlàsku,
głównie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, organizuje programy fakultatywnego zwiedzania Âlàska dla delegacji zagranicznych, goÊci indywidualnych oraz grup.
W Salonie Podró˝nika mo˝na delektowaç si´
doskonałà Cafe Intencion, przeczytaç przewodniki turystyczne przydatne podczas planowania
swoich niezapomnianych podró˝y, korzystajàc z
porady.

Panorama

jest Izrael. W atrakcyjny i wyczerpujàcy sposób
omówiono mo˝liwoÊci wypoczynku i zwiedzania
kraju. Izrael zaprezentowano jako destynacj´ dla
ciała i duszy. Centrum Êwiatowej religii od 4000
lat wi´kszoÊci turystów kojarzy si´ z Ziemi´
Âwi´tà choç nie jest to kraj tylko dla pielgrzymów. Popularne w Êwiecie miejsca odpoczynku i
oÊrodki wczasowe, do których przyje˝d˝ajà wypoczywaç najbogatsi Amerykanie z Beverly Hills
usytuowane sà nad 4 goràcymi morzami, w górach na północy kraju, nad Jeziorem Galilejskim.
Paƒstwo znajdujàce si´ na granicy 3 kontynentów - Europa, Azja, Afryka- jest te˝ wa˝nym centrum przesiadkowym ruchu turystycznego na
Êwiat. Izrael daje turystom du˝o mo˝liwoÊci relaksu i odpoczynku wi´c nale˝y zmieniç myÊlenie
o tym kraju. A wi´c nie tylko jako Ziemia Âwi´ta,
nie tylko kraj dla pielgrzymów choç wi´kszoÊci
tak si´ właÊnie kojarzy. Mo˝na te˝ np. w´drowaç
szlakiem win (Izrael liczy około 250 winiarni),
uprawiaç sporty wodne, leczyç schorzenia , i.t.d.
Popularne miejsca odpoczynku , w których znajdujà si´ oÊrodki wczasowe, oÊrodki sportów
wodnych to m.in. Nathania, Tel-Aviv, Eillat,
Morze Martwe.
Dzisiaj Izrael jest dla turystów paƒstwem
bezpiecznym. TuryÊci majà do dyspozycji swe
ró˝ne religijne hotele w zale˝noÊci od wyznania.
To wr´cz kraina miodu, mleka i pieni´dzy.
Majà tam swoje stacje BBC, SKY NEWS, CNN.
Około 100 korespondentów zagranicznych ró˝nych mediów codziennie relacjonuje fakty z ˝ycia
tego kraju.
W klimacie show przedstawiono mało popularne wÊród polskich turystów wycieczki samolotowe w głàb magicznego Zakaukazia; do Gruzji,
Armenii i Azerbejd˝anu. Omówiono najwa˝niejsze i najpi´kniejsze zakàtki Gruzji - m.in.; Tbilisi,
Kutaisi- drugie co do wielkoÊci miasto Gruzji, kojarzone ze staro˝ytnym mitem wyprawy po Złote
Runo przez Jazona i Argonautów, Kakheti- miejsca słynàcego z produkcji doskonałych win oraz
zabytków architektury. Przywołano równie˝ Batumi - kurort nad Morzem Czarnym znany powszechnie starszemu pokoleniu Polaków z piosenki Êpiewanej przez lubiany zespół Alibabki.
GoÊcie Seminarium mieli mo˝liwoÊç degustacji
win oraz łakoci pochodzàcych z wina jak czurczchela - u nas raczej niedost´pnych.

Atutami Salonu sà:
• bardzo dobra orientacja w miejscach docelowych,
• znajomoÊç rynku usług turystycznych,
• współpraca tylko ze sprawdzonymi specjalistami i usługodawcami,
• znajomoÊç j´zyków obcych,
• 22 lata doÊwiadczenia.
Gama Salon Podró˝nika to miejsce dla
wszystkich podró˝ników.
Odczucia sà subiektywne, dlatego zapraszamy do Gama Salonu Podró˝nika, aby samodzielnie wyrobiç sobie opini´. Ch´tnie wysłuchamy uwag równie˝ krytycznych. Doło˝ymy
wszelkich staraƒ, aby sprostaç Paƒstwa oczekiwaniom.

