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Tu się zarabia

Poległ mit stolicy jako miasta,
w którym najlepiej się zarabia!
Warszawę zdetronizował Śląsk.

s. 4
Rozmowy na czasie
s. 8-9
Radość w Tychach,
smutek w bytomiu
GKS Tychy, GKS Katowice i Polonia
Bytom w tym roku zakończyły już
pierwszoligową rywalizację.

s. 15

Wielki tenis
wraca do Katowic
s. 7

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
ABW zatrzymała
niedoszłego zamachowca
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który od
dłuższego czasu miał przygotowywać
kilkanaście zamachów bombowych. Jego
celem miały być organy władzy w Polsce.
Mężczyzna miał 4 tony materiałów
wybuchowych, kilkanaście sztuk broni i
ponad 1100 sztuk amunicji. Ten zamach
miał wstrząsnąć Polską. Mieszkaniec Krakowa planował zamach na
prezydenta, rząd oraz Sejm. To 45-letni
Brunon K. pracownik naukowy wydziału
chemii i fizyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Niedoszły zamachowiec do
ataku przygotowywał się od kilkunastu
tygodni. Konstruował w tym czasie profesjonalne ładunki wybuchowe, które chciał
zdetonować w Warszawie. Mężczyźnie
postawiono zarzuty przygotowania do
usunięcia siłą konstytucyjnych organów
państwa polskiego, a także przygotowania zdarzenia, które mogło skutkować
śmiercią lub zranieniem wielu osób i
dużymi stratami w mieniu. To pierwsze
takie zarzuty, postawione w Polsce od
1989 roku.
Koniec lotów z Katowic do Gdańska
Tylko do końca roku będzie można
polecieć z Katowic do Gdańska. Później,
podobnie jak na czterech innych krajowych
trasach, obsługująca to połączenie
firma Eurolot zawiesi loty. Po upadku
OLT Express, który oferował tanie loty
krajowe, w lukę na rynku szybko próbował
wskoczyć Eurolot. Po kilku miesiącach
okazało się, że to nie takie łatwe. Firma
poinformowała o zawieszeniu od stycznia
połączeń na pięciu trasach. Z rozkładu
wypadną loty Gdańsk-Brema, Poznań-Poprad, Gdańsk-Katowice, Kraków-Hamburg
i Kraków-Szczecin. Dla lotniska w Pyrzowicach decyzja Eurolotu ma o tyle istotne
znaczenie, że tym samym od stycznia
zniknie jedyne lotnicze połączenie z Górnego Śląska nad morze. - To połączenie
zostaje zawieszone, a nie zlikwidowane.
Niewykluczone, że w nowej wiosenno-letniej siatce znajdzie się ponownie - mówi
Piotr Adamczyk z Katowice Airport.
Umorzono sprawę katastrofy
w kopalni Wujek-Śląsk
Katowicki sąd utrzymał w mocy decyzję
prokuratury, umarzającą sprawę tragedii
w kopalni Wujek-Śląsk. W rudzkiej kopalni
wybuch metanu zabił 20 górników.
Sąd nie znalazł związku między działaniem
człowieka a wybuchem metanu. Śledztwo
w sprawie katastrofy w kopalni umorzono
w lipcu tego roku. Zażalenie od tej decyzji
złożyły jednak rodziny górników, którzy zginęli w wybuchu metanu. Zdaniem biegłych,
zapłon i eksplozja metanu miała przyczyny
naturalne. Metan miał gromadzić się w
miejscu po eksploatacji węgla, skąd uwolnił
się do górotworu. Tam gaz miał się zapalić
i wybuchnąć. Wciąż toczy się sprawa w
drugim wątku katastrofy. Mowa o zarzutach
postawionych przez prokuraturę byłemu
oraz obecnemu dyrektorowi kopalni WujekŚląsk. Oskarżono ich o narażenie zdrowia i
życia górników. W okresie poprzedzającym
tragedię sprzęt górniczy nie był bowiem
serwisowany, a po ewentualnym remoncie
nie sprawdzali go eksperci.
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Konflikt o skład węgla w Będzinie
Jest skład węgla, są mieszkańcy, jest właściciel i
kontrole, które niczego nie wykazują. Chodzi o
hałas, który rzekomo utrudnia życie mieszkańcom kilku bloków w centrum miasta. Ciężarówki
z węglem mają nie tylko zakłócać spokój, ale i
zanieczyszczać otoczenie.

sprawę patrzy pod zupełnie innym kątem. Kolejne
kontrole to dla niego poważny problem. - To nie
ma końca. Skończyła się jedna kontrola ze straży
pożarnej, jest kolejna. Specjalnie teraz kolejne dwa
tysiące wydałem na straż pożarną, gdyż musiałem
zrobić cały projekt, bo pan poszedł i doniósł, że ja
nie mam jakiś projektów ze straży pożarnej, które
są mi niepotrzebne - opowiada Bartłomiej Broda,
właściciel składu w centrum miasta.
Końca kontroli nic nie zapowiada, bo zarzutów
mieszkańcy mają więcej. - Powinno to być przeniesione gdzieś poza miasto. Tu jest ścisłe centrum, dużo

bloków i domów. Jak przyjdzie jeszcze sucha pogoda
i powieje wiatr, to wiadomo. Widać jak ten pył się
unosi tutaj - mówi Adela Kobak, która mieszka
w sąsiedztwie składu węgla. Właściciel zmieniać
lokalizacji nie zamierza. A pomysł na rozwiązanie
problemu ma inny. - Wszystkie kontrole jakie były z
ochrony środowiska i pozostałe przeszedłem pozytywnie. Koszta, które poniósł urząd miasta i ja, powinien
teraz ponieść człowiek, który na mnie donosi.
Sytuacja wydaje się więc patowa. Na swoim
terenie właściciel może robić co chce. Mieszkańcy
też, dlatego spór może trwać jeszcze wiele miesięcy.

Rynek energetyczny a sprawa polska
Ponad 70 megawatów - taką moc
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie
Górniczej zapewni nowy blok
energetyczny. Właśnie rusza jego
budowa. To jednak kropla w morzu potrzeb, na uwolnionym już
wkrótce rynku energetycznym w
Europie. Konkurencję wygra albo
zielona energia ze źródeł odnawialnych albo ta nastawiona na paliwa
konwencjonalne czyli węgiel i gaz.

R

uszyła budowa nowego bloku
energetycznego w Koksowni
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Będzie gotowy za dwa lata.
Blok ma mieć moc 71 megawatów
i będzie zasilany własnym gazem
koksowniczym. W ten sposób zakład
sporo na energii zaoszczędzi. - Im
więcej firma potrafi uzyskać z tego
segmentu, tym robi się tańsza w
kosztach przeróbki i będzie bardziej
konkurencyjna na rynku koksu. To
jest główna przesłanka, główny cel
tej budowy - wyjaśnia Edward Szlęk,
prezes zarządu Koksowni Przyjaźń
w Dąbrowie Górniczej. W Polsce
to właśnie węgiel, także ten koksowy, nadal jest głównym paliwem
energetycznym. Nowe warunki
dyktuje jednak Unia Europejska.

KZK GOP szykuje
podwyżki cen biletów
To gigantyczna dziura w budżecie KZK GOP. Władze zgromadzenia mają za sobą kolejne próby
załatania 17 milionowego deficytu. Pomysłów było
kilka, a każdy z nich wywołuje kontrowersje. Większy wkład gmin i duża podwyżka cen biletów, to
przecież - delikatnie mówiąc - niezbyt popularne
decyzje. Tym razem budżet się domknął, ale trudno powiedzieć, jak będzie w przyszłości.

C

entrum miasta - centrum problemów.
Przynajmniej dla mieszkańców bloków w
śródmieściu Będzina. - Jest to uciążliwe z tego
względu, że tak jak mówiłem te tiry hałasują. Wiadomo, że każdy rano wstaje do pracy, a tu dzień i noc się
tłuką - mówi Robert Rachim, który mieszka w bloku
sąsiadującym ze składem węgla. Mieszkańcy wokół
hałasu zrobili więc dużo szumu. Napisali petycje i
donosy. Mimo że to prywatny teren, jego właściciel
dobrowolnie zgodził się na kontrole. - Wyniki kontroli,
która była przeprowadzona dwukrotnie, zarówno w
styczniu, jak i w kwietniu wykazały, że nie mamy tutaj
do czynienia z przekraczaniem norm określonych
w rozporządzeniu ministra dotyczącym właśnie
hałasu - wyjaśnia Agnieszka Siemińska z Urzędu
Miasta w Będzinie.
Z tą opinią nie zgadzają się mieszkańcy. Ich
zdaniem hałas przekracza normy. Co ciekawe, teoretycznie mogą mieć rację. Jak podkreślają eksperci,
nawet jeśli pojedyncze dźwięki są bardzo wysokie,
to do pomiaru hałasu liczy się ich średnia z całego dnia. - Są zakłady, które pracują w równych
czasookresach. Jednego dnia mogą pracować pełne
osiem godzin, innego hałas występuje przez 5-10
minut. Jednostkowy pomiar tego hałasu może być
bardzo wysoki, ale w przeliczeniu na całą dobę on
się niweluje - tłumaczy Piotr Kwaśniok z Ośrodka
Badań i Kontroli Środowiska. Właściciel składu na
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Restrykcyjny dla Polski pakiet klimatyczny zakłada, że już za 8 lat 15
proc. produkowanej u nas energii
elektrycznej musi pochodzić z tzw.
odnawialnych źródeł. Biomasy, wiatru, słońca i wody. - Dania ma tego
typu pomysły, żeby do 2050 roku jej
energetyka była w całości zielona w
100 procent. W Polsce, według dostępnych mi informacji, badań i raportów
taki potencjał nie istnieje. Natomiast
rodzi się pytanie jakie będzie tempo
tego przyrostu odnawialnej energii
w Polsce - mówi Marek Woszczyk,
prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Na razie blokują je skomplikowane
procedury prawne i wysokie koszty
- uważają zwolennicy tzw. zielonej

energii. - Jeśli będą takie przeszkody
jak obecnie do zezwolenia budowlanego, to nie jest już rok, tylko 4-6 lat.,
można powiedzieć, że nie wywiążemy
się z tych zobowiązań - stwierdza Jerzy
Łuka, kierownik projektu elektrowni
wiatrowej pod Lublińcem. Za trzy lata
pod Lublińcem ma stanąć wiatrowa
farma. 11 turbin zasili w prąd cały
powiat. - Bieżące zapotrzebowanie
powiatu lublinieckiego na energię jest
rzędu 20 megawatów, czyli lokalizacja
w gminie Kochanowice siedmiu maszyn o mocy 3 megawatów pokryje i
nawet zapewni pewną nadwyżkę tego
zapotrzebowania mocy - informuje
Robert Trzaskowski, Spółka Contino
Lubliniec.

Inwestycja za 140 milionów złotych przy dobrych wiatrach zwróci
się za 10 lat. Takie elektrownie małej
mocy bezpieczeństwa energetycznego
kraju jednak nie zapewnią. Eksperci są zgodni, przyszłość potężnych
kombinatów węglowych jest w Polsce niezagrożona. - Do 2020 roku
chcemy wydać 45 miliardów złotych
na te inwestycje i podobnie jak inne
firmy energetyczne inwestujemy w
bloki węglowe - mówi Paweł Gniadek, Tauron Polska Energia S.A.
Wspomagane przykładowo przez
spalarnie biomasy tak, by ostrych
norm Brukseli przestrzegać i w
sensowny sposób wykorzystywać
energetyczne bogactwo tej ziemi. Tego węgla zbilansowanego mamy
bardzo dużo i teoretycznie może go na
wiele lat starczyć. Tylko pytanie, które
stawiamy sobie zarządom, załogom:
czy będziemy go wydobywać w sposób
ekonomiczny, tak by opłacało się go
wydobywać i znajdzie nabywców na
rynku energetycznym - mówi Tomasz
Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki, PO.
Rynku już wkrótce uwolnionej
energii, na którym polskie czarne
złoto już teraz musi konkurować z
tańszym węglem z Ukrainy.

„Kasowanie” pasażerów, KZK GOP ma dokładnie zaplanowane. Największy w regionie organizator
komunikacji miejskiej konsekwentnie podnosi ceny
biletów. Kolejna zafundowana mieszkańcom aglomeracji „oferta specjalna” już wiosną przyszłego
roku. - Troszkę za drogo, bo skoro jakość jest słaba,
to ceny biletów nie powinny być podwyższane, to
nie tak powinno być – mówi pasażer. Nie powinno,
ale KZK GOP jako monopolista na rynku może
niemal wszystko. W marcu lub kwietniu ceny biletów
wzrosną o 8 proc. Kupując najtańszy bilet zapłacimy
o ponad dwadzieścia groszy więcej. W przypadku
biletu miesięcznego rocznie wydamy o 120 zł więcej.
- To zdecydowanie za dużo. Biorąc pod uwagę nasze
renty, emerytury, to na pewno jest za dużo – uważa
pasażerka.
KZK GOP wciąż jednak mało. Jego władze
podwyżki tłumaczą inflacją, wzrostem cen paliw i stopniową wymianą przestarzałego taboru.

- Oczywiście podnosimy. Inflacja jest 4 proc., a my
podnosimy o 8 proc., ponieważ wszyscy widzimy, że
paliwo i koszty komunikacji rosną bardziej niż sama
inflacja - mówi Roman Urbańczyk, przewodniczący
Zarządu KZK GOP. Tegoroczny budżet KZK GOP
wynosi 630 milionów zł. Około 45 proc. tej kwoty
to wpływy z biletów - pozostałą część stanowią
dotacje od samorządów. Z końcem roku okazało
się, że zarządowi KZK brakuje jeszcze 17 milionów.
Budżetową dziurę mają załatać wchodzące w skład
Związku gminy. - Cięcia w budżecie miast są prawie
wszędzie. W kulturze, szkolnictwie i sporcie, więc
stoimy przed dylematem komu zabrać? A w KZK GOP
jest tak, że większość decyduje - wyjaśnia Wiesław
Suwalski, radny miasta Sosnowiec.
Większość zadecydowała - samorządy deficyt
pokryją. Nie wszyscy jednak zgodnie na to przystali. Przeciw był m.in. sosnowiecki radny i burmistrz Czeladzi. Ich zdaniem KZK GOP gra z nimi
nieczysto i nie liczy się z interesem mieszkańców
zagłębiowskich gmin. - Koszty wzrastają z roku na
rok. W tym roku - w porównaniu do ubiegłego - jest
to kwota o kilkadziesiąt milionów większa - mówi
Teresa Kosmala, burmistrz Czeladzi. KZK GOP
przekonuje jednak, że składka samorządów na rzecz
Związku jest symboliczna. - To jest 2-3 proc. i to jest
normalna rzecz. W gminach każdy by się cieszył,
żeby z taką dokładnością miał dochody i wydatki

W skrócie z
Mariacka doczeka się nowego hotelu
Hotel znanej sieci Best Western znajdzie
się w budynku dawnego hotelu „Śląskiego”
przy ul. Mariackiej w Katowicach. W
budynku znajdzie się też restauracja
i browar z produkowanym na miejscu
piwem. Best Western ma już jeden hotel w
Katowicach. Kilka lat temu firma przejęła
akademik Uniwersytetu Śląskiego przy ul.
Bytkowskiej. Po remoncie, hotel ma cztery
gwiazdki. Jedną mniej ma mieć ten, który
znajdzie się przy ul. Mariackiej. Będzie w
nim 46 pokoi. Oprócz tego, w dawnym
budynku hotelu „Śląskiego” znajdą się
restauracja i minibrowar. Jak zapowiada
właściciel budynku, prace remontowe mają
się rozpocząć wiosną przyszłego roku, a
otwarcie planowane jest na połowę 2014
roku. Budynek ma się całkowicie zmienić
od wewnątrz, ale z zewnątrz ma wyglądać
jak oryginał sprzed wojny. Cała inwestycja
będzie kosztować około 10 milionów zł.

- stwierdza Roman Urbańczyk, przewodniczący
Zarządu KZK GOP.
Nieoficjalnie mówi się, że w przyszłym roku
gminy do budżetu KZK GOP dołożą jeszcze więcej.
W porównaniu z 2012 rokiem kwota wzrośnie o 45
milionów zł. Na margines w tym sporze zepchnięci
zostali pasażerowie. Ci słono zapłacą za przejazd,
ale innego wyboru nie mają.

Mieszkańcy Rybnika walczą o park
Centrum usługowo-handlowe, czy
park? W Rybniku toczy się zacięty
spór pomiędzy mieszkańcami, a
władzami miasta, które postanowiły
pozbyć się terenów w centrum, na
których znajduje się niewielki park.
Mieszkańcy z planami się zdecydowanie nie zgadzają i zapowiadają
walkę o zielone tereny.

P

ytanie, gdzie będą spacerować,
mieszkańcy ulic Zebrzydowickiej i Raciborskiej w Rybniku,
zadają sobie już od dłuższego czasu. - Będę miała bardzo ładny widok
z okna, a po drugie pamiętam jak
tu były działki. Pamiętam, jak mój
dziadek miał tutaj działkę, szkoda
będzie tego - mówi Grażyna Bryła,
mieszkanka ulicy Zebrzydowickiej.
Władze miasta podjęły decyzję, by
pozbyć się tych terenów i przekazać
je w ręce prywatnego inwestora. Plan

zagospodarowania przestrzennego
przewiduje dla tego miejsca funkcję
traktującą rekreację w nieco innym
ujęciu. O to, by było gdzie wyjść,
mieszkańcy postanowili walczyć.
Udało im się zebrać blisko pół tysiąca
podpisów, by ratować park. - Nie pyta
się za często obywateli, jak oni widzą to
miasto, jak by chcieli żyć, czyli ta jakość
życia ludzi mieszkających w mieście
spada na dalszy plan - stwierdza Jacek
Bożek, Klub Gaja.
Nie tylko podpisując się pod petycją, ale również w Internecie, z napięciem oczekiwali na decyzję komisji
przetargowej rozstrzygającej losy parku. Do urzędu wpłynęły dwie oferty,
obie dotyczyły budowy supermarketu.
- Żadna z ofert nie została wybrana,
ale co będzie działo się z tym terenem
w przyszłości, tego jeszcze nie wiemy.
Staramy się cały czas przekonać władze
miasta, aby zabezpieczyć przyszłość tego

terenu - informuje Tomasz Szaboń,
który walczy o ratunek dla parku. Wyceniona na 4 miliony działka dalej ma
służyć mieszkańcom. Tyle że urzędniczy plan zakłada oryginalne połączenie
rekreacji z handlem. - W planie zagospodarowania przestrzennego ten teren
funkcjonuje jako teren przeznaczony
pod usługi. Każda zmiana wymagałaby
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poniedziałek–niedziela 17:45 i 20:00,
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zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego, także to jest proces
czasochłonny - tłumaczy Lucyna Tyl,
Urząd Miasta w Rybniku.
Czasochłonny, ale nie niemożliwy.
Ostateczna decyzja, co do funkcji zielonej wyspy w centrum miasta, przed
ogłoszeniem kolejnego przetargu należy do prezydenta Rybnika.

Zatrzymano Katarzynę W.
Policja zatrzymała poszukiwaną listem
gończym Katarzynę W. Kobieta ukrywała
się u mężczyzny w małej wiosce pod
Białymstokiem. W akcji zatrzymania w
Turośni Dolnej brali udział policjanci z Białegostoku, wspierani przez funkcjonariuszy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W domu, do którego wkroczyła
policja był także właściciel nieruchomości.
Jak poinformował rzecznik śląskiej policji
Andrzej Gąska, zatrzymanie przebiegło
spokojnie. Poszukiwana listem gończym
Katarzyna W. z Sosnowca podejrzewana
jest o zamordowanie swojej półrocznej
córki Magdy. Kobieta trafiła do aresztu
śledczego z oddziałem dla kobiet.
Remont wiaduktu w Sosnowcu
W 2013 roku ruszy remont wiaduktu na
Drodze Krajowej nr 86 w Sosnowcu.
Naprawiana będzie uszkodzona część wiaduktu w ciągu ulicy Małobądzkiej. Remont
pochłonie ponad 870 tysięcy złotych.
Na razie na uszkodzonym wiadukcie
obowiązuje ruch wahadłowy. Wykonawca
- firma z Bielska-Białej - zajmie się teraz
konserwacją, a główne prace związane z
naprawą uszkodzonej konstrukcji ruszą w
2013 roku, jak tylko pozwolą na to warunki
pogodowe. Wtedy z sosnowieckiego
wiaduktu znikną samochody i zostaną
wyznaczone objazdy. Prace, jeśli ruszą
wczesną wiosną, powinny zakończyć się
na przełomie maja i czerwca 2013 roku.
Na wyrok poczeka w areszcie
W areszcie, a nie jak chciała jej obrona na
wolności, będzie czekała na rozpoczęcie
swojego procesu 20-latka, która w Kozach
śmiertelnie potrąciła dwóch chłopców. Sąd
Okręgowy w Bielsku-Białej odrzucił zażalenie
na tymczasowe aresztowanie Karoliny Z.
Obrońca Karoliny Z. wniosek o jej zwolnienie
z aresztu argumentował tym, że materiał
dowodowy jest już zebrany i fakt przebywania 20-latki za kratami jest w tym momencie
nieuzasadniony. Sąd orzekł jednak, że
grożąca jej surowa kara może skłaniać ją do
chęci uniknięcia ewentualnego więzienia i do
ucieczki. Do wypadku doszło 10 października w Kozach. Karolina Z. śmiertelnie potrąciła dwóch uczniów na przejściu dla pieszych.
Była pod wpływem amfetaminy. Grozi jej 12
lat pozbawienia wolności.

Poległ mit stolicy
jako miasta, w
którym najlepiej się
zarabia! Warszawę
zdetronizował Śląsk.
I to nie dzięki
Katowicom czy
prężnie rozwijającym
się Gliwicom
albo Rybnikowi,
gdzie dobrze płaci
elektrownia należąca
do francuskiego
koncernu EDF. Na
Śląsku na pozycję
płacowego lidera
wysuwa się górnicze
Jastrzębie-Zdrój!
Obecnie w mieście
tym zarabia się
najwięcej w Polsce!

Z

danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne
wynagrodzenia w tym mieście
wzrosło o 21 proc., do 6,3 tys.
zł. W powiecie lubińskim (województwo dolnośląskie) - o 4,5 proc., do
6,28 tys. zł brutto!
Ten skok Jastrzębia wynika z tego, że
większość mieszkańców miasta jest związana z górnictwem, a Jastrzębska Spółka
Węglowa po prostu dobrze płaci. Średnia
płaca miesięczna po czerech miesiącach
2012 roku w JSW wynosiła 7187 zł brutto
i była niemal dwukrotnie wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło od stycznia do
kwietnia 2012 roku 3681 zł brutto.
Oprócz dodatkowych premii motywacyjnych i zadaniowych, wszyscy pracownicy
otrzymają nagrodę z zysku w łącznej wysokości 130 mln zł (równowartość miesięcznej
pensji brutto) oraz prawo do dywidendy z
zysku za 2011 rok z tytułu nieodpłatnie
nabytych akcji. W marcu, kwietniu i maju
do górników oddziałów wydobywczych,
przodkowych i zbrojeniowo-likwidacyjnych trafiło łącznie ponad 7,3 mln zł w
formie premii motywacyjnej. Premia motywacyjna może zwiększyć wynagrodzenia
pracownika nawet o 12 procent! Ale to nie
koniec... Ostatnio pracownicy wywalczyli
sobie kolejne podwyżki, o 3,4 proc. A przed
nami grudzień i styczeń, czyli miesiące, w
których brać górnicza dostaje nagrody barbórkowe, czternaste pensje, bony na święta
itp. W sumie na ich konta wpływa wtedy
równowartość trzech pensji, po kilkanaście
tysięcy złotych.

fot. UM Jastrzębie
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zarabia
Wyliczono, że od 2000 roku pensje w
JSW wzrosły łącznie o ponad 125 proc., a w
samym 2011 roku o 10,7 proc., przy inflacji
na poziomie 4,3 proc.
- To, że w Jastrzębiu zarabia się najlepiej, przynajmniej według tych danych, nie
oznacza, że jastrzębianie zarabiają takie
pieniądze. Zdarza się, że do urzędu miasta
dzwonią mieszkańcy z pretensjami skąd
takie dane - mówi Katarzyna Wołczańska,
rzecznik jastrzębskiego urzędu miasta.
Fakt, kadra zarządzająca JSW nie mieszka raczej w Jastrzębiu. Prezes, który mieszka
w Tychach, w 2011 roku zarobił ponad 730
tys. zł. Jego pensja wynosi około 80 tys. zł
miesięcznie.
Gorzej niż w Jastrzębiu jest w Katowicach. Tutaj, według portalu sprawdź-zarobki.

pl, przeciętny zarobek kształtuje się na poziomie 2855 zł netto. Najwięcej, co oczywiste, zarabia kadra zarządzająca (4766
złotych), najmniej dostaje się w magazynach
(1775 złotych).
Powodów do radości nie mogą też mieć
pracownicy administracyjni i biurowi z
pensjami ledwie przekraczającymi 2 tys.
złotych (z wyliczeń portalu wynika, że jest to
2116 zł). Nie dziwi więc niedawna akcja katowickich pracowników samorządowych na
rzecz podwyżek płac. Pewnego dnia przyszli
do pracy z przypiętymi do ubrań znaczkami
przedstawiającymi smutną buzię...
- Podwyżka, którą otrzymaliśmy w
kwietniu tego roku, nawet nie wyrównywała
skutków inflacji. Najmniej zarabiające osoby
dostały ok. 30-40 zł. Średnie wynagrodzenie

szeregowego pracownika urzędu miejskiego
to ok. 1,8 do 2 tys. zł na rękę, a na przykład
pracownik izby wytrzeźwień zarabia ok. 1,4
tys. zł” - wyliczała przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Samorządowych Sylwia Delikat.
Niezbyt dobrze wiedzie się mieszkańcom powiatu wodzisławskiego, gdzie średnia pensja w 2011 roku wyniosła 2724 zł.
Średnia krajowa w Polsce w 2011 roku
wyniosła 3625 złotych brutto. Średnia w
przedsiębiorstwach na Śląsku to 4,4 tys. złotych, a więc sporo więcej. Drugie miejsce w
rankingu GUS-u pod względem płac zajmuje
województwo mazowieckie. Tam przeciętne
wynagrodzenie sięgnęło 4326 złotych.
Antoni Strzelecki
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Nawet pięć tysięcy
osób może na
Śląsku trudnić
się prostytucją wynika z ostrożnych
szacunków śląskich
socjologów. Trudno te
dane zweryfikować,
bo prawdziwa,
„twarda” prostytucja
to szara strefa.
Prężnie rozwija
się też zjawisko
sponsoringu, czyli
usług seksualnych
i towarzyskich,
świadczonych przez
młode osoby (przede
wszystkim studentki,
ale też licealistki
i gimnazjalistki)
wybranym,
najczęściej zamożnym
mężczyznom.

S

eksbiznes został zrewolucjonizowany
przez Internet. Dzisiaj każda kobieta,
zainteresowana świadczeniem tego typu
usług, może dodać swoje ogłoszenie na
jednym z wielu portali z ogłoszeniami erotycznymi. Na jednym z nich jest blisko pół tysiąca
anonsów dziewcząt i kobiet z samych Katowic,
które trudnią się tym procederem. „Reprezentację” ma każde, większe śląskie miasto, Chorzów, Ruda Śląska, Gliwice, Rybnik... Katowickie
„divy” (tak panny do towarzystwa są nazywane)
można wyszukiwać nawet po dzielnicach. Każda
panna ma swoją galerię zdjęć, opis usług, cennik,
dostępność. Przeważnie siedem dni w tygodniu,
24 godziny na dobę...
Kobiety przyjmują najczęściej w wynajmowanych mieszkaniach rozsianych po całym Śląsku.
Szacuje się, że w samej katowickiej Superjednostce działa nawet 50 miejsc z płatnym seksem!
To dość kłopotliwe sytuacje. Pijani klienci często
nocami dobijają się nie do tych drzwi, co trzeba,
budząc innych lokatorów. Czasem mieszkańcom
udaje się przegonić uciążliwych sąsiadów. Tak
było niedawno na przykład w jednym z bloków
przy ulicy Katowickiej w pobliżu Spodka.
Drogówka, czyli na świeżym powietrzu
Wbrew pozorom, nie jest to sezonowy interes. Prostytutki można spotkać nawet przy
minusowej temperaturze na ulicy. Mało tego,
mimo mrozów, potrafią być skąpo ubrane, wręcz

www.kurierpolski24.pl

Seksbiznes

kwitnie na Śląsku
lokal taki zamknięto na przykład w Rybniku
- nie było dziewcząt zainteresowanych pracą.
Musiały dzielić się zarobkami, na własną rękę
zarobią więcej.
Ubywało też klientów. Wstęp do takiego
lokalu zwykle kosztuje. Słono płaci się za napoje,
w dodatku dziewczyny tam pracujące zwykle
proszą mężczyzn o stawianie im drinków. Płaci
się oczywiście za wizytę z kobietą w pokoju w
takiej agencji. Rachunek końcowy może przyprawić o zawrót głowy.
Kilka agencji (pod szyldem nocnych klubów) działa m.in. w Katowicach. Prócz płatnego
seksu, oferują m.in. taniec erotyczny, masaże,
organizację wieczorów kawalerskich, spotkań
biznesowych i innych. Jeden z klubów ma do
dyspozycji limuzynę. Można sobie zamówić kurs
z kierowcą, szampanem i kobietą w środku...
Ile to kosztuje

Na jednym z portali jest blisko pół tysiąca ogłoszeń erotycznych z samych Katowic.

roznegliżowane. W Katowicach upodobały sobie
rejon cmentarza na ulicy Francuskiej, okolice ulicy
Damrota, Spodka. Są też przy niemal wszystkich
trasach wylotowych z miasta, na Bielsko, Wisłę
itp. Usługi świadczą po prostu w samochodach
klientów. Jeśli do „konsumpcji” dochodzi w centrum miasta, wówczas kierują klienta najczęściej
na strzeżony parking. Po uiszczeniu opłaty parkingowego oficjalnie nie interesuje, co dzieje się
w samochodzie. Jeśli usługa jest realizowana po
zapadnięciu zmroku, wówczas nie jeżdżą nawet
na strzeżone parkingi, pracując w jakimkolwiek
nieco ciemniejszym miejscu.
Panienki z trasy kierują swoich klientów
najczęściej w leśne dróżki. Wiedzą, gdzie są
zakazy wjazdu, gdzie można natknąć się na
leśnika, a gdzie na policjanta. Żeby nie było
przykrych niespodzianek.
Dziewczyna z akademika
W trakcie roku akademickiego (i niestety
szkolnego również) wiele młodych dziewcząt
dorabia sobie, poszukując mężczyzn, gotowych
zapłacić za chwile spędzone z nimi. Nie tylko za
sam seks, ale za towarzystwo, możliwość pokazania się z młodą, atrakcyjną, inteligentną kobietą.
W tym wypadku klienci nie płacą tylko pieniędzmi, ale też ciuchami, kosmetykami, kolacjami
w dobrych lokalach czy nawet zagranicznymi
wyjazdami. Z badań przeprowadzonych przez
wrocławskiego socjologa Jacka Kurzępę wynika,

że co piąty student pracuje w seksbiznesie!
Prostytuują się głównie studentki kierunków
humanistycznych: pedagogiki, historii, filologii
czy prawa. Co ciekawe, sprzedają się również
młodzi mężczyźni, z AWF-ów i politechnik.
Panowie bywają także chippendalesami, są zapraszani na wieczory panieńskie, gdzie wykonują
taniec erotyczny. - Jest też żigolo, mężczyzna do
wynajęcia, który świadczy usługi seksualne majętnym kobietom po czterdziestce albo starszym.
Wśród studentów, zajmujących się seksbiznesem,
jest spora grupa mężczyzn świadczących usługi
homoseksualne. Ale w tym przypadku są to najczęściej osoby z kierunków humanistycznych,
gdzie homoseksualizm jest bardziej akceptowany
- mówił profesor Jacek Kurzępa w wywiadzie dla
jednego z wrocławskich portali.
Co pcha młodych do tego biznesu? Z badań
wynika, że przede wszystkim chodzi o motywację ekonomiczną. Seksbiznes stał się jedną z
możliwych, racjonalnych form zarabiania, dzięki
której młodzi ludzie mają pieniądze na studia.
Oczywiście, zdarzają się też przypadki, że na
taką pracę decydują się ludzie, którzy mogliby
się utrzymać bez dodatkowych pieniędzy, ale po
prostu chcą mieć przyjemność fizyczną i dostać
za to pieniądze.
Agencje w odwrocie
Padło za to wiele popularnych jeszcze w
latach 90. agencji towarzyskich. Kilka lat temu

W prywatnym mieszkaniu za godzinkę towarzystwa płaci się od 130 do nawet 500 złotych.
Średnia cena to 150 zł. Są też opcje 15-minutowe (50-100 zł), półgodzinne (80-130 zł). Ale
można także zażyczyć sobie towarzystwo na
kilka godzin czy wręcz na całą noc (cena do
indywidualnej negocjacji, „nocka” to zwykle
około 1 tysiąca złotych).
„Drogówka”, czyli usługa na świeżym powietrzu (zwykle po prostu w samochodzie) kosztuje
50 zł (seks oralny) i 70-80 zł za seks tradycyjny.
„Divy” kuszą zwykle klientów kompletem za
100 złotych. Do tego dochodzi koszt parkingu.
Zarabiają też inni
To cały biznes, chociaż mocno szemrany.
Zarabiają nie tylko prostytutki. Swoją, niemałą
działkę (od 30 do 70 procent) biorą właściciele
agencji czy nocnych klubów (to w przypadku panien pracujących w takich miejscach). Dochody
czerpią oczywiście opiekunowie dziewcząt, ale
też taksówkarze, dowożący klientów na miejsce.
Zarabiają właściciele mieszkań, od których
albo same prostytutki albo ich opiekunowie
najmują mieszkania. Luksusowe prostytutki są
oczywiście dobrymi klientami fryzjerów, kosmetyczek, solariów itp. Ostatnio pojawiły się też
usługi... fotografów, którzy robią profesjonalne
zdjęcia do ogłoszeń towarzyskich!
Policja jest bezradna
Policja jest bezradna, ale też trzeba pamiętać,
że sama prostytucja nie jest przestępstwem.
Karane jest natomiast nakłanianie do uprawiania
prostytucji lub jej ułatwianie. Jest zagrożone
karą trzech lat więzienia. Ścigany jest oczywiście
handel kobietami, a także kontakty płciowe z
małoletnimi poniżej 15 lat.
Tekst i zdjęcie:
Antoni Strzelecki
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Wielki tenis
Już w kwietniu
2013 roku
w Spodku
będziemy mieli
okazję zobaczyć
w akcji gwiazdy
kobiecego tenisa.
Na katowickim
korcie niemal
na pewno
zaprezentuje
się między
innymi Karolina
Woźniacka.

tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

R

ok 2012 był wyjątkowy
dla polskiego tenisa.
Agnieszka Radwańska
zagrała w finale Wimbledonu i przez miesiąc w rankingu
WTA była nawet drugą rakietą
świata. Wielkie rok chwile przeżywał również tenis w wydaniu
męskim za sprawą Jerzego Janowicza. 22-latek z Łodzi podczas
turnieju ATP Masters w Paryżu
pokonał światową czołówkę i pogromcę znalazł dopiero w finale.
Dlatego nic dziwnego, że Polskę
ogarnął tenisowy boom. Ten sport
na najwyższym poziomie przez
ostatnie lata mogliśmy jednak oglądać tylko w telewizji. Już wkrótce
to ulegnie zmianie, ponieważ w
dniach 6-14 kwietnia 2013 roku w
hali katowickiego Spodka odbędzie
się turniej z cyklu WTA Tour.
Wielki tenis po raz ostatni gościł w naszym kraju w 2010 roku,
kiedy rozegrano Polsat Warsaw
Open. Później Polska, jako gospodarz turnieju nie była w stanie
sprostać wymaganiom stawianym
przez WTA czy ATP. Dopiero po
trzech latach, dzięki Katowicom
uda się to zmienić. O tenisową
rywalizację zabiegano także we
Wrocławiu i Sopocie, ale stolica
województwa śląskiego przedstawiła najlepszą ofertę. Pieniądze
na imprezę muszą zostać jeszcze
ujęte w budżecie na przyszły rok,
który w grudniu zostanie przyjęty

wraca do Katowic

fot. Christopher Johnson (globalite), źródło: Flickr as IMG_8683
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Karolina Woźniacka podczas Autralian Open 2011.

przez radnych. – Jakiś czas temu
rozpoczęły się rozmowy władz
miasta z agencją, która wykupiła
licencję na organizację turnieju. W
Spodku organizowane są przecież
największe wydarzenia sportowe,
a wielki tenis od dawna nie gościł
w Katowicach. Od ostatniego razu
minęło już 18 lat. W 1994 roku w
Spodku odbył się turniej, ale tylko
pokazowy „Przybysze z Masters”.
Wystąpili wtedy między innymi
Martina Navratilova, Jana Novotna
czy Thomas Muster. Nie były to jednak spotkania o punkty rankingowe
– wspomina Krzysztof Pieczyński z
Urzędu Miasta w Katowicach.
Katowicki turniej pojawia się w
grafiku WTA w miejsce tego, który
odbywał się w Kopenhadze. Duża
zasługa w tym Piotra Woźniackiego,
ojca tenisistki Karoliny. To on miał
wpaść na pomysł, żeby przenieść
zawody z Danii do drugiej ojczyzny
swojej córki oraz przyczynił się do
pozytywnego zakończenia negocjacji z firmą Octagon, która posiada
licencję na organizację turniejów
WTA. Dzięki temu licencję do
2018 roku nabyła firma SOS Music
z Torunia. – Piotr Woźniacki uznał,
że formuła turnieju w Kopenhadze

się wyczerpała i czas na zmiany.
Polska z wiadomych powodów miała
tutaj pierwszeństwo. Mamy już w
końcu jakieś tenisowe tradycje, a
wiele zawodniczek, które odnoszą
sukcesy ma polskie paszporty. Warto
promować tenis zwłaszcza wśród
młodzieży. Mamy nadzieję, że turniej
w Katowicach idealnie wpisze się w
taki scenariusz i pozwoli polskim
kibicom zobaczyć w akcji na żywo
gwiazdy kobiecego tenisa – stwierdza
Małgorzata Stafin z SOS Music.
Impreza w Katowicach będzie
miała rangę International, a pula jej
nagród wyniesie 220 tysięcy dolarów. - Przewidywany jest udział 32
zawodniczek z czołówki światowego
rankingu. Między innymi Karolina
Woźniacka, Sabine Lisicki, Angelique Kerber, czyli tenisistki polskiego
pochodzenia. Rozmowy trwają. Na
pewno bardzo mile byłby widziany
także występ sióstr Radwańskich
– podkreśla Krzysztof Pieczyński. Obecnie trwają negocjacje
organizatorów z zawodniczkami
oraz potencjalnymi sponsorami
turnieju. Oczywiście najwięcej
emocji wzbudza ewentualny występ na Śląsku Agnieszki Radwańskiej. Najlepsza polska tenisistka

- zważywszy na wysokie miejsce w
rankingu WTA - musi występować
w największych turniejach, dlatego
jej gra w Spodku stoi pod dużym
znakiem zapytania. – W tej chwili
nie mogę zdradzić żadnych nazwisk
zawodniczek, które mogą zagrać w
Spodku. Prowadzimy zaawansowane negocjacje w tej sprawie. To
samo dotyczy sponsorów i partnerów imprezy. Jak wszystko zostanie
ustalone, to zwołamy konferencję
prasową, gdzie podamy wszystkie
informacje. Będzie to koniec grudnia albo początek stycznia. Mogę
jedynie zdradzić, że są prowadzone
rozmowy z Robertem Radwańskim
w sprawie występu jego córek Agnieszki i Urszuli - w Katowicach
– zaznacza Małgorzata Stafin.
Mecze tenisistek będą transmitowane przez Telewizję Polską. W
Spodku prawdopodobnie zostanie
zamontowana ceglasta nawierzchnia, ale kwestie techniczne też są
jeszcze dogrywane. Na sukces organizacyjny liczą w tenisowej centrali,
bo może się on przełożyć na jeszcze
większe zainteresowanie młodzieży
tym sportem. - W Kopenhadze ten
turniej miał pulę 220 tysięcy dolarów, to może już zachęcić czołowe

zawodniczki do udziału w nim. Z
Polek myślę, że to jest turniej odpowiedni dla Urszuli Radwańskiej.
Wszyscy miłośnicy tenisa powinni
wykorzystać to, że te zawody odbędą
się w Katowicach. Muszą pokazać,
że jest duże zainteresowanie, aby
ta rywalizacja mogła się rozwijać
i pozostać w mieście na dłużej –
uważa Wojciech Radomski, sekretarz generalny Polskiego Związku
Tenisowego.
Wsparcie dla tenisa w Katowicach jest obecnie bardzo potrzebne,
ponieważ dwa największe korty w
mieście już wkrótce mogą zmienić
swoje oblicze. W miejsce obiektu
przy ulicy Astrów ma powstać
nowoczesny biurowiec. Natomiast
właściciel terenu, na którym znajdują się korty przy ulicy Szopienickiej unieważnił umowę dzierżawy
właścicielowi obiektu, co może
oznaczać jego wyprowadzkę. Jednak
jest możliwość, że korty przejmie
miasto. – Szkoda byłoby, gdyby te
obiekty zostały zamknięte. Zwłaszcza, kiedy po turnieju w Katowicach
młodzież powinna sama garnąć się
do spróbowania swoich sił na korcie
– podsumował Jacek, która gra w
tenisa amatorsko.
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Praca ratownika górniczego
należy do niebezpiecznych zajęć.
Jakie trzeba mieć predyspozycje,
aby odnaleźć się w tym zawodzie i
czy jest dużo chętnych?
Andrzej Chłopek: - Ratownikiem górniczym może być osoba
o odpowiednich predyspozycjach
zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, wspartych wymaganym przez
prawo stażem pracy. Musi więc mieć
ukończone 21 lat, posiadać co najmniej roczny staż pracy w zakładzie
górniczym, skończyć z wynikiem
pozytywnym kurs dla kandydata na
ratownika górniczego. Rocznie na
kursach kandydackich na ratownika
górniczego szkolimy około 450 górników. Chętnych jest jednak więcej.
W praktyce jednak nie wszyscy przechodzą sito kwalifikacyjne.
Ratownikami zostają też czworonogi. W jaki sposób psy ratownicze ułatwiają pracę podczas akcji
ratunkowej?
- Rzeczywiście ratownikiem
górniczym zostają też ...czworonogi. Od dwóch lat przy CSRG
w Bytomiu z siedzibą w KWK Piast
są dwa psy - pięcioletni labrador
Ramzes i o prawie dwa lata młodszy
border collie Nanto. Na swoim koncie mają już cztery akcje ratownicze
zakończone sukcesem. Dwa razy w
kopalni Rydułtowy–Anna, w kopalni
Krupiński i w kopalni Silesia. Warto
zaznaczyć, że w KWK Rydułtowy Ramzes już po kilku minutach wskazał miejsce gdzie był zasypany górnik,
co przyczyniło się w dużym stopniu
do szybszego zakończenia akcji. Są
to pierwsze w Polsce psy używane do

akcji ratowniczej pod ziemią. Przez
cały czas są w pełnej gotowości. Wyćwiczone są w poszukiwaniu żywych.
Ramzes i Nanto ćwiczą zarówno pod
ziemią, jak i na powierzchni kopalni.
Ratownictwo górnicze kojarzy
się przede wszystkim z ratowaniem
zasypanych górników, ale tych zadań
jest zapewne znacznie więcej?
- Działalność Stacji można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:
interwencyjną, prewencyjną oraz
szkoleniową. Interwencyjna - w zakresie udzielania pomocy górnikom
i kopalniom zagrożonym skutkami
zdarzeń związanych m.in. z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów
kopalnianych i pyłu węglowego, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi
wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków
pracy po zaistnieniu tych zdarzeń.
Prewencyjna polegającą na zapobieganiu powstawania tych niebezpiecznych
zdarzeń. Do takich działań możemy
zaliczyć choćby opracowywanie technologii i ekspertyz w zakresie budowy
tam pożarowych, izolacji i wzmacniania górotworu oraz bezpośredni
udział specjalistów i ratowników
zawodowych w pracach prewencyjnych prowadzonych w kopalniach.
I działalność szkoleniowa polega na
organizacji szkoleń wynikających z
rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie ratownictwa górniczego,
jak również z innych rozporządzeń.
CSRG posiada odpowiednio przygotowaną kadrę do prowadzenia
szkoleń, jak i odpowiednie zaplecze
szkoleniowo – socjalne, jak np. sale

Jakie korzyści wynikają dla
CSRG ze współpracy z ratownikami
górniczymi z Czech, Ukrainy czy
Austrii?
- CSRG ma podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy w
zakresie ratownictwa górniczego z
jednostkami ratowniczymi z Ukrainy,
Kazachstanu, Czech, Słowacji, Austrii.
Przygotowujemy się także do podpisania porozumienia z jednostkami
ratowniczymi z Rosji i Niemiec. A
jakie korzyści? Nasze ratownictwo
zaliczane jest do światowej czołówki,
a mimo wszystko staramy się zaadoptować dobre rozwiązania innych, bo to
później, jak pokazuje życie – procentuje. Istotnym elementem podpisanych
porozumień jest wymiana informacji
na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach, jak
i wymiana informacji na temat akcji
ratowniczych, metod i zasad szkolenia
ratowniczego oraz wyposażenia technicznego służb ratowniczych. Strony

porozumień będą także wymieniać
doświadczenia w zakresie prezentacji
nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii wykonywania prac
ratowniczych oraz ocenę możliwości
i opracowywanie zasad wspólnego
udziału służb ratowniczych w akcjach
ratowniczych. W razie konieczności
jesteśmy gotowi udzielać sobie wzajemnej pomocy przy prowadzeniu
akcji ratowniczych. Strony porozumień przewidują również możliwość
okresowej wzajemnej wymiany grup
specjalistów w celu zapoznania się
z działalnością służb ratownictwa
górniczego w danych krajach, po
dokonaniu uprzednich niezbędnych
uzgodnień. Muszę jeszcze podkreślić,
że istotnym elementem współpracy
międzynarodowej jest uczestnictwo
w międzynarodowych zawodach
ratowniczych, które organizowane
są od 1998 roku. Zasadniczym celem
tych zawodów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana
wiedzy technicznej i organizacyjnej,
a także integracja międzynarodowego
środowiska ratowniczego, co jest niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa,
skuteczności i poprawy komfortu
pracy. W 2014 roku Międzynarodowe Zawody Ratownicze odbędą się w
Polsce. Organizatorem jest CSRG oraz
Wyższy Urząd Górniczy.
Czy dostrzega Pan możliwość
pojawienia się konkurencji dla CSRG
w postaci prywatnych firm?
- Na świecie są różne modele ratownictwa, ale nie sądzę, aby w tak
zwanej bliskiej przyszłości pojawił
się prywatny, komercyjny podmiot
realizujący te cele i zadania, które
ma postawione CSRG S.A. W dzisiejszych czasach wykorzystanie
potencjału i możliwości ratowników
górniczych nie sprowadza się tylko do,

zatrudnienie w górnictwie z 340 tys.
ludzi zmniejszyło się do jednej trzeciej.
Na rynkach światowych pojawili się
nowi gracze – kraje, w których węgiel
można wydobywać łatwiej, z mniejszych głębokości, taniej.

jak wspomniałem wcześniej działań
w zakładach górniczych. Nie sądzę,
by w krótkim czasie jakiś podmiot
mógł zgromadzić taki kapitał wiedzy i
umiejętności, jakim dysponuje CSRG.
Jest Pan prezesem CSRG prawie
dwa lata. Jakie są największe sukcesy
tego okresu i plany na najbliższe lata?
- Mojej pracy nie chciałbym
rozpatrywać w kategorii – sukces.
Wyznaczyłem sobie wiele zadań,
które realizuję. Na pewno będę nadal podnosił poprzeczkę w zakresie
wyszkolenia ratowników górniczych.
Nadal będziemy brać udział w pracach badawczych i licznych projektach
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Obecnie np.
pracujemy nad projektem dotyczącym
sprzętu ochrony układu oddechowego
do wykorzystania w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych.
Realizujemy prace nad europejskim
projektem „i-Protect” „Inteligentny
system PPE dla personelu pracującego
w środowisku o wysokim ryzyku” czy
też w projektach pt. „Opracowanie
funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach
zagrożonych wybuchem metanu i/lub
pyłu węglowego”. Liderem tego projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza
- Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki. Warto też wspomnieć o
wspólnie prowadzonych przez uczelnie, jednostki i instytuty naukowo-badawcze oraz jednostki ratownictwa
górniczego projektach rozwojowych w
wymiarze zarówno krajowym, jak i
europejskim. W przyszłym roku rozpoczynamy budowę nowego zaplecza
dla pogotowi specjalistycznych CSRG.
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego zaplanowano na 30 listopada.
Rozmawiał: Adrian Leks

Rozmowa z Romanem Łojem,
Prezesem Zarządu Katowickiego
Holdingu Węglowego S.A.
KHW SA powstał w 1993 roku
i jest jedną z najstarszych tego
typu grup kapitałowych w polskim
górnictwie węglowym. Jaki był cel
powołania holdingu?
- Utworzenie Holdingu wpisywało
się w przemiany strukturalne, transformacje w całej polskiej gospodarce.
KHW SA był jedną z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych, z
których do dziś na rynku działa
właśnie on i JSW. Kolejne zmiany
strukturalne doprowadziły również
do powołania w roku 2003 Kompanii
Węglowej.
Założenia ówczesne wynikały z
konieczności przekształcania przedsiębiorstw państwowych, w tym kopalń, w duże jednostki gospodarcze.
Na horyzoncie, który wówczas nie
wydawał się bardzo odległy, była też
prywatyzacja.

- Doświadczenia pokazywały, iż
pojedyncze kopalnie nie mają większych szans skutecznego działania,
tym bardziej że konkurują nawzajem
ze sobą. Aby wydobywać węgiel trzeba
zaangażować potężne środki finansowe, a uzyskiwana marża jest procentowo niewielka. Do utworzenia silnych
przedsiębiorstw wydobywczych
doprowadził rachunek ekonomiczny
i zbilansowanie zapotrzebowania
gospodarki na węgiel.
Utworzenie KHW i innych podmiotów w sektorze węgla kamiennego
umożliwiło branży przetrwanie okresu największych zawirowań, związanych choćby z likwidacją kopalń
uznanych za trwale, czy też docelowo
nierentowne. Skalę przekształceń pokazuje zmiana w wydobyciu węgla w
Polsce: w 1992 roku było to ok. 130
mln ton, w 2011 nieco ponad połowa
tej wielkości. W tym samym okresie

Z okazji patronalnego święta górników – św. Barbary,
życzymy wszystkim pracownikom naszych kopalń
i ich najbliższym, wiele, satysfakcji z wykonywania
tak odpowiedzialnej pracy, radości z osiągnięć zawodowych
i osobistych i należnego szacunku społecznego.
Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże
Zespół redakcyjny
fot. CSRG

Rozmowa z Andrzejem Chłopkiem,
Prezesem Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego.

wykładowe z nowoczesnym sprzętem
szkoleniowym, komory ćwiczeń oraz
ćwiczebne poligony w wyrobiskach
szkoleniowych. Istotnym jest też fakt,
że decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty
dział ratownictwa ds. szkoleń Stacji
otrzymał akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
pozaszkolnego w formie kursów w
CSRG oraz w Okręgowych Stacjach.
Poza górniczymi akcjami uczestniczymy także w akcjach poza kopalniami,
we współpracy np. ze strażą pożarną.
To jest właśnie ta mniej znana strona
naszej działalności. Można jeszcze
wspomnieć o realizowanych wspólnie
przez uczelnie, jednostki i instytuty
naukowo-badawcze oraz jednostki
ratownictwa górniczego projektach
rozwojowych w wymiarze zarówno
krajowym, jak i europejskim.

Żeby fedrować za 30 lat

fot. A. Gola

fot. Andrzej Bęben

Trudny zawód ratownika
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Ratownicy CSRG podczas ćwiczeń w Jastrzębiu-Zdroju.

Co uważa Pan za największe,
najważniejsze aktualne osiągnięcia
KHW?
- Są to zmiany w strukturze organizacyjnej, łączenie kopalń tak, by
lepiej wykorzystać posiadane zasoby
ludzkie, środki, możliwości, jakie stoją
przed nami. W kwestiach technicznych, stopniową modernizację kopalń. A ponadto radzenie sobie przez
spółkę nawet w okresach gdy – jak z
początkiem roku 2012 – zagrożenia
naturalne powodują zatrzymanie
wydobycia na kilku ścianach, czyli
doprowadzają do sytuacji, w której
jedna kopalnia o własnych siłach nie
byłaby w stanie przetrwać.
Kiedy KHW zadebiutuje na giełdzie i jakie spodziewane są z tego
korzyści?
- Jako termin wymieniany jest
obecnie rok 2013-2014. Ale giełda
nie jest celem samym w sobie. Debiut na niej ma sens, gdy pozwoli na

dofinansowanie spółki, podjęcie działań rozwojowych. My widzimy taka
potrzebę, bo żeby wydobywać węgiel
za dwadzieścia, trzydzieści lat, musimy
już teraz inwestować w przyszłość. I z
tego powodu wejście na giełdę wydaje
się rozwiązaniem korzystnym.
Jednak ci, którzy działają na
giełdzie mogą też tracić, a kryzysy
spekulacyjne potrafią bardzo boleśnie
uderzyć w firmy na giełdzie notowane, niezależnie od ich rzeczywistych
wyników.
Giełda jest to szansa, ale też
ryzyko.
Jakie wyzwania stoją przed
KHW w obliczu wprowadzenia pakietu energetyczno-klimatycznego?
- My wydobywamy węgiel, kto
inny go spala i musi to robić w sposób
możliwe najmniej uciążliwy dla środowiska. Dlatego staramy się by produkt końcowy, dostarczany naszym
klientom, był jak najwyższej jakości
– jednorodny, wysokokaloryczny, z
niewielką zawartością siarki, popiołu.
Szukamy też innych możliwości
dla lepszego wykorzystania energii
zawartej w złożach węgla - uzyskania
z nich metanu, który może być spalany w silnikach wytwarzających prąd,

kotłach dających ciepło, a może także
zgazowania węgla w złożu, tak by na
powierzchnię wydobyć nie węgiel, lecz
czystą energię.
Jesteśmy w trakcie przygotowań
do przeprowadzenia pewnych prób.
Jeśli wyjdą pozytywnie, czego bardzo byśmy sobie życzyli, zaczniemy
działania związane z zastosowaniem
przemysłowym.
Ile osób zatrudnia obecnie
KHW? Jakie są perspektywy znalezienia pracy w górnictwie?
Zatrudniamy nieco poniżej 18
tysięcy pracowników. W ciągu roku
przyjmujemy od 600 do 1000 nowych
osób. Szukamy przede wszystkim pracowników na stanowiska techniczne:
absolwentów szkół zawodowych,
techników, inżynierów... Górnictwo
wymaga od zatrudnionych w nim nie
tylko odporności psychicznej i wysiłku fizycznego, ale naprawdę dużych
umiejętności. A zarazem wymusza
konieczność stałego uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji.
Biorąc zaś pod uwagę, że polska
energetyka nie odejdzie od węgla
jeszcze przez dobre kilkadziesiąt lat,
będzie też praca.
Rozmawiał: Wojciech Jaros

fot. A. Gola
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Nowoczesne maszyny i urządzenia górnicze wymagają wysokich kwalifikacji

Z okazji Barbórki
Górnikom i ich Rodzinom
przekazujemy
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności,
zdrowia i opieki
św. Barbary
Szczęść Boże
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fot. E. Zielonka

Odławiane są natomiast ryby zwykle
żerujące na dnie.

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zbiornik zaporowy w Goczałkowicach powstał w 1955 r. Jego podstawowym zadaniem jest zaopatrywanie
mieszkańców aglomeracji katowickiej
i rybnickiej w wodę, która wcześniej
uzdatniania jest w Stacjach Uzdatniania Wody Goczałkowice i Strumień.
Zalew spełnia także trzy inne, dodatkowe funkcje: ochronę przyrody,
prowadzenie gospodarki rybackiej,
ochrony przeciwpowodziowej gmin
w dolinie Małej Wisły oraz wyrównywanie poziomu wody w czasie suszy.

Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach w liczbach
n Całkowita pojemność zbiornika wynosi 165,6 hm3
n Pojemność wyrównawcza, jako użytkowa dla zaopatrzenia w wodę 105,6 hm3,
n Rezerwa powodziowa stała osiąga 45,4 hm3
n Rzędna maksymalnego piętrzenia zbiornika wznosi się na wysokość Max.PP =
257,0 m n.p.m. Normalny poziom piętrzenia (NPP) 255,5 m n.p.m.
n Minimalny poziom piętrzenia ustalono na rzędnej Min PP = 250,5 m n.p.m.
n Średnia głębokość 5,5 m przy NPP
n Maksymalna głębokość przy NPP 11 m
n Długość zapory czołowej 2,98 km
n Długość zapory bocznej 10,8 km
n Długość linii brzegowej w zależności od poziomu piętrzenia od 50 do 60 km

Już nie wcześniejsza emerytura, nie emerytura
pomostowa, ale świadczenie kompensacyjne. Z
tego właśnie świadczenia mają prawo skorzystać
nauczyciele, którzy nie nabyli jeszcze uprawnień do
emerytury w powszechnym wieku.

P

od aktualnej daty. Otóż do końca 2014 r. zarówno kobiety, jak
i mężczyźni mogą skorzystać ze
świadczenia kompensacyjnego
gdy ukończą minimum 55 lat. Od
2015 r. wiek ten będzie już różnicowany aż do 2032 r. Nauczyciele,
którzy do 31 grudnia 2032 r. nie
ukończą 59 lat w przypadku kobiet i 64 w przypadku mężczyzn
nie będą mogli nabyć prawa do
świadczenia kompensacyjnego.
Ważne by poza wiekiem spełniać
również kryterium stażu pracy.
W celu przyznania prawa do
świadczenia kompensacyjnego

Do lekarza bez karty, ale...
Od 1 stycznia 2013
roku wchodzi do życia eWUŚ czyli inaczej
mówiąc – elektroniczna Weryfikacja
Uprawnień Świadczeniobiorców. System
ma usprawnić sposób
potwierdzania prawa
do opieki zdrowotnej
przez pacjenta i poprawić wiarygodność
danych, gromadzonych i przetwarzanych
w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,
prowadzonym przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia.

D
Świeże ryby wyłowione prosto z jeziora

wyłącznie nauczycielom, którzy
przed dniem złożenia wniosku
wykonywali pracę nauczyciela.
Nie skorzystają z niego osoby,
które po zakończeniu pracy w
szkole podjęły inne zatrudnienie
lub prowadzą własna działalność.
Wyjątek dotyczy osób, które po
rozstaniu z zawodem nauczyciela nie podjęły żadnej pracy.
Kolejnym warunkiem, którego
spełnienie jest wymagane do
przyznania prawa do świadczenia
kompensacyjnego to osiągnięcie
wymaganego wieku. Wiek ten jest
jednak zróżnicowany w zależności

la pacjentów
zmiana ta nie będzie miała większych
konsekwencji poza tym, że nie trzeba
będzie mieć przy sobie karty ubezpieczenia
zdrowotnego. Podstawowym sposobem potwierdzenia prawa do świadczeń będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień na podstawie
numeru PESEL. Ale - jak nas poinformowano
w śląskim Oddziale NFZ, lepiej jednak kartę
przy sobie nosić, bo nie każdy pamięta swój
PESEL, i jakiś dokument trzeba będzie i tak w

końcu pokazać. Poza tym na podstawie karty
drukowane są kupony.
W myśl nowych przepisów jednak zasadniczo zmieni się sytuacja świadczeniodawców, czyli placówek medycznych. Zostanie z
nich zdjęta odpowiedzialność za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Dotąd to na nich ciążył obowiązek wyegzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów
udzielonego jej świadczenia. Nowe przepisy

gwarantują im, że
jeśli prawo pacjenta
do opieki medycznej
zostało potwierdzone elektronicznie,
Fundusz nie odmówi
rozliczenia za udzielone mu świadczenie,
nawet gdy później
okaże się, że jednak
pacjent nie miał prawa
do bezpłatnej opieki
medycznej.
A ponieważ teraz
wszelkie koszty za
św iadczone usługi
medyczne ponosił będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, podjęto
działania mające na
celu uspraw nienie
przepływu informacji. Pomóc ma w tym
właśnie Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Dzięki systemowi
ma nastąpić poprawa w zakresie zgłaszania
do ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie
dzieci, oraz wyrejestrowywania z tegoż ubezpieczenia. Poza tym ma sprawniej przekazywać
niezbędne dane, służące potwierdzaniu prawa
do świadczeń opieki zdrowotne a będące w posiadaniu ZUS i KRUS.

n Sprzedam wózek dziecięcy pełny wraz
ze spacerówką. Kontakt po godz. 16.00
698 300 137
n Sprzedam magnetowid – stan bardzo
dobry. 608 433 182
n Sprzedam rowerek trójkołowy, zielony,
chłopięcy. Cena 100 zł. Praktycznie nowy.
Polecam, tel. 664 197 663
n Sprzedam opla astrę I, rocznik 1999.
Przebieg 150 tys. Stan auta bardzo dobry.
Jestem jego pierwszym właścicielem.
Przegląd do maja 2013. Cena 4 tysiące zł.
507018377
n Sprzedam oficjalną piłkę z Eurobasketu
2011. Cena 200 zł. 507018377
KUPIĘ
n Kupię ekran dotykowy (digitizer) do
telefonu SonyEricsson Neo V. 668 180 300
ZAMIENIĘ
n Zamienię mieszkanie M3, pow. 53 m.kw.
W Rudzie Śląskiej (Ruda), na mieszkanie
M4 w Wirku lub Nowym Bytomiu. Tel. 664
197 663.
POSZUKUJĘ
n Poszukuję sprawnej, czystej lodówki do
przekazania ubogiej rodzinie w potrzebie.
Lodówka powinna być sprawna i czysta.
505 224 972

Ogłoszenia drobne do
10 słów GRATIS!

rzepisy o świadczeniach
kompensacyjnych obowiązują od początku 2010
roku. Prawo do nich przysługuje nauczycielom szkół oraz
przedszkoli publicznych i niepublicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych czy specjalnych
ośrodków wychowawczych dla
dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki. Jednak, co ważne świadczenie kompensacyjne przysługuje

należy posiadać 30 lat ogólnego
stażu pracy, w tym co najmniej
20 w zawodzie nauczyciela, ale
przynajmniej w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru
zajęć. Staż musi być osiągnięty
najpóźniej na dzień rozwiązania
stosunku pracy, a ten jest ostatnim z warunków do przejścia
na świadczenie kompensacyjne.
Warunek ten jest spełniony zarówno, gdy to sam nauczyciel
złożył wypowiedzenie, jak i w
przypadku rozwiązania umowy
o pracę za porozumieniem stron,
ale na wniosek nauczyciela. Prawo
do świadczenia kompensacyjnego
przysługuje również wówczas gdy
stosunek pracy ustał z uwagi na
częściową lub całkowitą likwidację placówki. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ustaje
na dzień przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego,
czyli 60 lat w przypadku kobiet i
65 w przypadku mężczyzn.

SPRZEDAM

BIURO REKLAMY
al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Rybaczówka to powód do dumy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

GOSPODARSTWO
RYBACKIE
Ważnym zadaniem jest gospodarka rybacka, którą należy traktować jako pierwszy etap biologicznego
uzdatniania wód systemu wodociągowego. Od początku eksploatacji
zbiornika utworzono gospodarstwo
rybackie, które dokonuje corocznych zarybień i odłowów. Zbiornik
zarybiany jest rybami drapieżnymi
(szczupak, sandacz, węgorz), które traktowane są jako naturalni
sprzymierzeńcy w procesie wstępnego uzdatniania wody w zbiorniku.

OCHRONA PRZYRODY
Cała powierzchnia zbiornika Goczałkowice stanowi obszar chroniony,
ustanowiony na podstawie Dyrektyw
Unii Europejskiej o ochronie dziko
żyjących ptaków, siedlisk oraz dzikiej
fauny i flory. Tereny wskazane na mocy
dyrektyw tworzą ogólnoeuropejską sieć
obszarów chronionych Natura 2000.
Obszar ten o nazwie „Dolina Górnej
Wisły”, został ustanowiony na mocy
Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie obszarów specjalnej ochrony.

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Chorzowie

(Re)Kompensata
dla nauczycieli

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama@kurierpolski24.pl

OCHRONA
PRZECIWPOWODZIOWA
Lokalizacja zbiornika retencyjnego Goczałkowice stwarza dogodne

warunki regulowania przepływów
w okresie wezbrań w dolinie Małej
Wisły. Ponieważ poniżej zapory w
Goczałkowicach znajdują się ujścia
większych, niekontrolowanych
dopływów rzek Białej i Iłownicy,
sterowanie odpływem ze zbiornika
ma istotny wpływ na redukcję kulminacji fal powodziowych. Istotną
funkcją jzbiornika jest też zwiększenie przepływów w okresie suszy.
Latem 2003 r. w okresie kilku miesięcy, pomimo znikomego dopływu
wody do zbiornika przez cały okres
letniej suszy, koryto Małej Wisły
było zasilane stałym odpływem ze
zbiornika pozwalającym na utrzymanie życia w ekosystemie wodnym
poniżej zapory.

WALORY REKREACYJNE
ZBIORNIKA
Wody Zbiornika Goczałkowickiego do niedawna były zamknięte
dla rekreacji i sportów, ze względu na
stosunkową małą głębokość – średnio
5,5 metra, choć miejscami nie przekracza ona nawet 2 metrów. Stwarzało
to niezwykle dogodne warunki dla
tworzenia się dużych fal o wysokości
niespotykanej na innych jeziorach
południowej Polski. Brak naturalnych,
osłoniętych zatok i portów nie sprzyjał niedoswiadczonym żeglarzom.
W 2010 roku wykonano nowe mapy
batymetryczne dna zbiornika, oraz
oznaczono bojami obszar zbiornika,
gdzie żeglowanie jest bezpieczne. W
sierpniu 2010 r. reaktywowano port
jachtowy w Wiśle Wielkiej, gdzie

rolę gospodarza mariny przyjęło na
siebie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Pszczynie.
I choć rekreacyjne korzystanie ze
zbiornika reguluje precyzyjny regulamin, to od ponad dwóch lat cieszy się
on niesłabnącym zainteresowaniem
turystów i żeglarzy.
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n W ub. tygodniu z linii produkcyjnej Fiat Auto Poland S.A. zjechał
milionowy fiat 500. Milionowy egzemplarz, to wersja lounge z trójwarstwowym lakierem perłowym „Biała Perła”. Źródłem napędu auta jest
silnik benzynowy 1,2 o mocy 69 KM. Fiat 500 zadebiutował na rynku w
2007 roku i jest obecnie sprzedawany w ponad 100 krajach całego świata,
począwszy od Włoch, przez Brazylię, Republikę Południowej Afryki i
Japonię, aż po Stany Zjednoczone i rynki Bliskiego Wschodu. Od roku
2011 jego produkcja odbywa się także w meksykańskiej fabryce Toluca.
W 2008 roku fiat 500 uzyskał w Europie rekordowy udział rynkowy w
swoim segmencie (13,9 proc), a w następnym roku osiągnął sprzedaż rzędu
186 tys sztuk. Rekordowe wyniki „pięćsetki” nie ograniczają się jedynie
do Europy. Samochód jest też obecny na rynku USA, gdzie uzyskał tytuł
lidera rynkowego w klasie. Łączna liczba fiatów 500 zarejestrowanych w
Ameryce Północnej od 2011 roku przekracza już 73 000, z czego 42 000
w pierwszych 10 miesiącach 2012 roku.
n Samochody elektryczne
jeszcze długo w Polsce będą
czymś egzotycznym, chociażby ze względu na cenę.
Tymczasem praktycznie
wszystkie liczące się koncerny samochodowe ostro
konkurują na tym rynku.
Ostatnio Honda zaprezentowała nowy model z
napędem elektrycznym, który – z założenia – ma służyć do dojazdu do
pracy na krótkie odległości, rzędu nieco poniżej stu kilometrów. Nazwany
został micro commuter prototype. Zgodnie z nazwą, to jeszcze prototyp,
ale jest w pełni mobilny i ma on na celu przede wszystkim sondaż rynku.
Kabina pojazdu umożliwia bowiem jego produkcję w wielu wariantach –
(przede wszystkim) dojazd do pracy, środek transportu dla rodzin z małymi
dziećmi, pojazd dla osób starszych, dla firm kurierskich i wielu innych.
Inną cechą pojazdu opracowanego przez Hondę jest możliwość użycia
- należącego do klienta - urządzenia typu tablet, jako wyświetlacza poszczególnych funkcji pokładowych: prędkościomierza, nawigacji satelitarnej i
systemu audio czy obrazu przekazywanego przez kamerę cofania. Możliwe
jest też ładowanie baterii tabletu z wykorzystaniem ogniw słonecznych
zamontowanych na dachu pojazdu. Co więcej, Honda kontynuuje prace
nad pokładowymi ogniwami słonecznymi, które wygenerują dodatkową
energię służącą do napędu. Słowo micro w nazwie nie jest bezpodstawne,
bo autko ma zaledwie 2,5 m długości. Potrafi rozwinąć prędkość 80 km/
godz, a czas ładowania baterii wynosi poniżej trzech godzin.

Cruze
wzmacnia potencjał
Do polskich salonów Chevroleta
trafiła niedawno odświeżona gama
modelowa kompaktowego cruze’a,
który dla amerykańskiego producenta jest prawdziwym bestsellerem.
Producent „idzie za ciosem” i już na
początku przyszłego roku do pierwszych klientów trafi cruze wyposażony w kolejną nowość - multimedialny
system Chevrolet MyLink.

B

ędzie to standardowe wyposażenie w dwóch najwyższych
wersjach wyposażeniowych
– LT+ oraz LTZ. (Oprócz tego systemu wersja LT+ posiada także, m.in.,
automatyczną klimatyzację, 16” felgi
ze stopów lekkich oraz czujniki parkowania z tyłu. Egzemplarze w wersjach
nadwoziowych sedan i kombi będą
również wyposażone w kamerę cofania, z której obraz wyświetlany będzie

na wyświetlaczu systemu MyLink).
System Chevrolet MyLink wyświetla zawartość smartfona na wysokiej rozdzielczości siedmiocalowym,
kolorowym wyświetlaczu dotykowym. System łączy się z telefonem
lub innymi urządzeniami do przechowywania danych (odtwarzacze MP3,
iPod, iPad, itd.) przez port USB lub za
pomocą technologii bezprzewodowej
Bluetooth. Wyposażono go również w
dedykowane łącze, które umożliwia
podłączenie odtwarzaczy muzyki
lub smartfonów, które nie posiadają
gniazda USB oraz nie współpracują z
technologią Bluetooth.
System MyLink zapewnia kierowcy pełną łączność z telefonem,
a także oferuje równie łatwy dostęp
do osobistych list odtwarzania, galerii zdjęć, książki telefonicznej oraz
innego rodzaju zapisanych danych.

Ponadto, podczas postoju podróżni
mają również możliwość oglądania
filmów i zdjęć. Mimo, iż system
wykorzystuje najnowocześniejszą
technologię, jest niezwykle prosty i
intuicyjny w obsłudze. W późniejszym czasie będzie można pobrać
wiele dedykowanych aplikacji, dających możliwość aktualizacji systemu
Chevrolet MyLink i dostosowywania
go do swoich własnych potrzeb.
Cruze to najpopularniejszy model
Chevroleta na świecie, którego sprzedaż od początku roku wyniosła ponad
550 000 egzemplarzy, natomiast od
momentu debiutu rynkowego trafił
w ręce ponad 1,65 miliona klientów.
Chevrolet cruze, to także drugi
najchętniej kupowany model Chevroleta w naszym kraju. Dostępny jest
obecnie w trzech wersjach nadwoziowych: sedan, hatchback i właśnie
debiutującej na rynku wersji kombi.
Klienci mają również do wyboru pięć
różnych jednostek napędowych – trzy
silniki benzynowe: 1,6 l o mocy 124
KM, 1,8 l o mocy 141 KM i turbodoładowany silnik o pojemności 1,4 l i
mocy 140 KM, a także dwie jednostki
wysokoprężne: 1,7 l o mocy 130 KM
oraz 2,0 l o mocy 163 KM. (MR)

Najmłodszy „lew”
nadchodzi
Zaprezentowany po raz pierwszy we wrześniu, podczas salonu samochodowego w
Paryżu, zupełnie nowy peugeot 301 już
wkrótce trafi do polskich salonów.

N

adwozie o długości 4,44 m kryje
wyjątkowo obszerną kabinę pasażerską, o rekordowej przestrzeni dla
pasażerów tylnego rzędu foteli pod względem ilości miejsca na nogi (od 121 mm
do 260 mm), a także niezwykle pojemny,
640-litrowy bagażnik (506 dm3 wg normy
VDA 210).
Peugeot 301 zapewnia podróżującym
wysoki komfort jazdy, stabilne zachowanie
na drodze oraz poczucie bezpieczeństwa,
dzięki systemom ESP i ABS, poduszkom

powietrznym, układowi wspomagania awaryjnego hamowania oraz systemowi mocowania
fotelików dziecięcych ISOFIX.
W zależności od wersji model 301 oferuje
również szereg nowoczesnych rozwiązań,
odpowiadających za łatwe i wygodne użytkowanie samochodu, jak m.in. klimatyzację,
zestaw audio MP3 z portem USB oraz możliwością podłączenia zestawu głośnomówiącego Bluetooth, system zdalnego otwierania
pokrywy bagażnika czy system wspomagania
parkowania tyłem.
Gama nowoczesnych jednostek napędowych, które będą oferowane klientom w
Polsce, to:
- 1,2 l VTi 53 kW (72 KM) z 5-biegową
przekładnią manualną,

W Katowicach odbędzie się XX
Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Kameralnej „Kwartet Śląski i jego
goście”. Od 1 do 16 grudnia, przez
trzy weekendowe wieczory w Akademii Muzycznej muzycy zespołu:
Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz
Kubica, Piotr Janosik i Łukasz Syrnicki wraz z zaproszonymi przez
siebie solistami zagrają sześć koncertów w sobotnie wieczory (1,8,
15.12.2012) o godz. 20.00 i niedzielne popołudnia (2,9,16.12.2012) o
godz. 17.00. Tegoroczna edycja
festiwalu odbywać się będzie pod
hasłem „Stare i Nowe”.

I

mpreza, która początkowo
przez 11 lat odbywała się w pszczyńskim Pałacu w Rybnej, na
dobre już zagościła w kalendarzu
wydarzeń artystycznych, bowiem
najwybitniejszy kwartet smyczkowy w Polsce co roku zaprasza do
wspólnej gry renomowanych muzyków z całej Polski i Zagranicy.
W roku 2004 Festiwal przeniósł się
do Katowic. Współgospodarzem
koncertów stała się macierzysta
uczelnia artystów Kwartetu Śląskiego - Akademia Muzyczna
im. K. Szymanowskiego, a ich
miejscem nowa Sala Koncertowa
tej uczelni.
Dla gospodarzy to znakomita okazja zarówno do
podsumowania ich dokonań
w danym roku, jak również do

Stare i nowe

Michael Nyman
z Kwartetem Śląskim w Częstochowie
W Filharmonii Częstochowskiej
wystąpi Michael Nyman Band.
Początek w środę, 28.11.2012 o
godz. 19.00.

M
nawiązania współpracy z innymi solistami i wspólnej z nimi
prezentacji dzieł przeznaczonych
na obsadę kameralną, zarówno kompozytorów polskich
(traktowanych priorytetowo)
jak i należących do literatury
światowej.
W tym roku Kwartetowi Śląskiemu towarzyszyć będą zarówno
soliści, którzy od lat z zespołem
współpracują, np. pianistka Ewa
Pobłocka, klarnecista Roman

Widaszek, gitarzysta Marek Nosal
czy akordeonista Marek Andrysek, jak i młodzi, wybitnie utalentowani i chętnie podejmujący
nowe wyzwania jak amerykański
pianista Roman Rabinovich , oboistka Karolina Stalmachowska,
klarnecista Bartosz Pacan, gitarzysta Marcin Dylla. Wystąpią także
dwaj doświadczeni kameraliści
skandynawscy – szwedzki pianista
Niklas Sivelöv oraz altowiolista
Tim Frederiksen z Danii.

Gama na rynek polski składa się z trzech
poziomów wyposażenia: Access, Active i Allure. Klienci mogą wybierać spośród 7 kolorów
nadwozia, w tym pięciu metalizowanych.
Nowy Peugeot 301 będzie produkowany
w europejskiej fabryce firmy w hiszpańskim
Vigo. Cena podstawowej wersji tego modelu
(Access 1,2 l VTi 72 KM) na rynku polskim to
39 900 zł. Pierwsze samochody klienci odbiorą
na początku stycznia 2013 roku.
Maciej Rzońca

dźwiękowa do kultowego Fortepianu Jane Campion. Współpracował
również z Neilem Jordanem i Volkerem Schlödorffem. Jako twórca
muzyki filmowej był kilkakrotnie
nominowany do British Academy
Award oraz do Złotego Globu.

Historia człowieka wędrownego Jazz w Amoku
Kogo zabrała do swego dyliżansu
Księżna Izabella Czartoryska, gdy
podróżowała przez Śląsk, co przywiózł Ignacy Domeyko z ekspedycji
na pustynię Atakama i kto kupił
afrykańską wyspę Mondoleh za czarny tużurek, cylinder i trzy skrzynki
dżinu?

T
- 1,6 l VTi 85 kW (115 KM) z 5-biegową przekładnią manualną lub 4-biegową
automatyczną,
- 1,6 l HDi 68 kW (92 KM) z 5-biegową
przekładnią manualną.
Peugeot 301 to drugi, po 208, model
marki dostępny z nowym, trzycylindrowym silnikiem 1,2 l VTi, który dzięki zastosowanej technologii łączy przyjemność
jazdy z niewielkim zapotrzebowaniem na
paliwo.

ichael Nyman jest jednym z najoryginalniejszych kompozytorów
brytyjskich. Jego dzieło obejmuje
opery, kwartety smyczkowe, ścieżki dźwiękowe do filmów i gier
komputerowych oraz koncerty.
Jest nie tylko kompozytorem,
ale też wykonawcą, dyrygentem,
liderem zespołu, pianistą, krytykiem, muzykologiem, fotografem
i filmowcem. Słowem - człowiek
renesansu. Dzięki niewyczerpanej
kreatywności i licznym talentom
stał się jednym z najbardziej fascynujących i wpływowych ikon kultury naszych czasów. Szerokiej publiczności Nyman znany jest przede
wszystkim ze swojej współpracy z
Peterem Greenawayem: skomponował muzykę do jedenastu jego
filmów, m.in. Kontraktu rysownika
czy Kucharza, złodzieja, jego żony
i jej kochanka. Największą sławę
przyniosła Nymanowi ścieżka

fot. www.michaelnyman.com

Krótko
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fot. www.erikfriedlander.com
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fot. www.silesian-quartet.art.pl
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ego i innych, nie mniej ciekawych rzeczy będzie się można
dowiedzieć odwiedzając otwieraną 5.12.2012 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wystawę „Homo
viator - balonem, dyliżansem, koleją”.
Dla niedoinformowanych – homo
viator to człowiek wędrowny, któremu
niestraszne podróże na koniec świata,
odkrywanie innych kultur i nieraz –
spanie pod gołym niebem, słowem
człowiek w drodze, który jest głównym bohaterem bytomskiej ekspozycji. Prezentować ona będzie pamiątki
związane z takimi właśnie ludźmi
- najsławniejszymi podróżnikami.
Opowie o największych wyprawach
lądowych i morskich, pokaże sprzęt
turystyczny, którym nasze prababcie
i pradziadkowie zdobywali szczyty
górskie oraz będzie inspiracją do
współczesnych wędrówek w poszukiwaniu nowych, nieznanych miejsc
i do odkrywania szlaków jeszcze
niewydeptanych.

Sterowiec nad Bytomiem, 1929, pocztówka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Wystawa jest zatem autorskim,
subiektywnym spojrzeniem na motywy i sposoby podróżowania w XIX
wieku. Dlaczego waśnie XIX wieku?
Ano dlatego, że właśnie wówczas
dokonał się przełom w turystyce.
Przedtem, ze względu na wysokie
koszty, podróże w celach wypoczynkowych podejmowała jedynie elita
społeczna. Skrócenie czasu pracy,
rozwój środków transportu, przemysłu i wzrost poziomu kulturalnego
nadały turystyce nowy, masowy
charakter. Dzięki maszynie parowej podróże stały się wygodniejsze,
krótsze, a przede wszystkim znacznie
tańsze. Było to impulsem do coraz

bardziej kreatywnego myślenia o turystyce. W 1841 roku Thomas Cook
założył pierwsze biuro turystyczne i
przeszedł do historii jako organizator
pierwszej zorganizowanej wycieczki,
która odbyła się pociągiem na trasie
Leicester-Loughborough. Dziś brzmi
to niewiarygodnie, ale wówczas było
wydarzeniem zupełnie wyjątkowym.
Aż 570 osób, zdecydował się wspólnie pokonać liczącą 16 kilometrów
trasę z Leicesteru do Loughborough
(i oczywiście z powrotem!). A już w
42 lata później cała Europa pokryta
była gęstą siecią kolejową a z Paryża
do Konstantynopola zaczął kursować
słynny Orient Express.

W kinie studyjnym Amok w Gliwicach wystąpią: Trio Kajetana Drozda
i amerykański zespół Eric Friedlander’s Bonebridge Band. Początek w
niedzielę, 2.12.2012 o godz. 19.00.

K

oncert odbędzie się w ramach
Festiwalu Muzyki Improwizowanej - Jazz i Okolice / Jazz &
Beyond, który jest jest bezpośrednią
kontynuacją cyklicznej imprezy
muzycznej, realizowanej pod tym
samym tytułem od 8 lat w Katowicach. Jednak od tego roku impreza
realizowana jest jako wydarzenie
odbywające się w kilku różnych
miastach regionu: Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach w
okresie trzech jesiennych miesięcy: od
końca września do połowy grudnia.

Celem festiwalu jest zaprezentowanie melomanom najnowszych
obszarów muzycznych poszukiwań
w dziedzinie improwizacji, w mniejszym stopniu związanych z tradycyjnym dziedzictwem jazzu, pojmowanym na sposób purystyczny
i akademicki, natomiast w znacznie
większym stopniu stawiający akcent
na aktualności muzyki improwizowanej oraz tworzące go kreatywne
artystycznie środowiska w Polsce i
na świecie. Prezentowana muzyka
to wielowątkowa podróż po świecie
różnorodnych kultur i tradycji –
swoje inspiracje czerpie zarówno z
historii jazzu, rocka, soulu, muzyki
etnicznej, jak i najnowszych nurtów
muzyki elektronicznej i współczesnej kameralistyki.

Karambol
w Chorzowie

Do tragicznego wypadku doszło w centrum Chorzowa na ulicy Katowickiej. W
wyniku zderzenia czterech samochodów
zginęła jedna osoba, a cztery inne zostały
ranne.
Kierujący fiatem uno zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z
fordem fiestą. W rozbite samochody uderzyły kolejne dwa pojazdy. W wypadku zginął
na miejscu - kierowca fiata uno - 26- letni
mieszkaniec Katowic. Trzech pasażerów fiata - dwie 16-latki i 26-latek - z obrażeniami
ciała trafili do szpitala. Rana została również
24-letnia pasażerka forda. Poszkodowanych
przed przyjazdem służb ratowniczych ze
zmiażdżonych aut wyciągali świadkowie
wypadku. Ulica Katowicka była zablokowana przez kilka godzin. W dodatku, jak
ustaliła policja fiat uno został kilka dni
wcześniej skradziony.

Wielka obława
w Bytomiu
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Z powodu dwóch pijanych uczniów
do szkoły w Ornontowicach musiała
przyjechać policja. Chłopcy prosto z
lekcji trafili na komisariat, gdzie zostali
przebadani alkomatem. 17-latek miał
blisko 3 promile alkoholu w organizmie,
a jego rok młodszy kolega promil. Starszy
nastolatek był także agresywny i znieważył policjanta. Grozi mu za to kara do
roku więzienia. Sprawą pijanych uczniów
zajmie się też grono pedagogiczne szkoły
w Ornontowicach. Niewykluczone, że
zatrzymany przez policję 17-latek pożegna
się ze szkołą.

Śmierć górnika

W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w
Czechowicach-Dziedzicach w trakcie prac
pod ziemią zginął 57-letni górnik.
Do wypadku doszło w tak zwanym
chodniku kierunkowym na poziomie 556
metrów. Mężczyzna, który obsługiwał ładowarkę spągową został przygnieciony
przez kolejkę służącą do transportu materiałów. Mimo że natychmiast podjęto
akcję ratowniczą, to 57-letniego górnika
nie udało się już uratować. To 25. w tym
roku śmiertelna ofiara w polskim górnictwie. Szczegółowe okoliczności wypadku
badają policjanci oraz inspektorzy Okręgowego Urzędu Górniczego i Państwowej
Inspekcji Pracy.

Zaatakował sąsiada
nożem i młotkiem
Mocne uderzenie policji w przemysł narkotykowy. Łącznie udało się zatrzymać 29
osób i przechwycić sporą ilość narkotyków.
Grupa dilerów wprowadzała do obrotu
znaczne ilości narkotyków. Jedną z pierwszych osób, które wpadły w ręce policji była
43-letnia kobieta. W jej mieszkaniu odkryto
ponad 4 tys. działek dilerskich amfetaminy
oraz aresztowano 33-latka, przy którym
zabezpieczono 40 porcji tego narkotyku.
Zatrzymano jeszcze między innymi dwóch
mieszkańców Bytomia w wieku 18 i 19 lat.
Przy nich znaleziono ponad 100 gramów
marihuany. W sumie w Bytomiu w ręce
policji wpadło aż 29 osób. Podejrzanym w
tej sprawie grożą kary od 3 do nawet 10 lat
więzienia.

Pijani uczniowie
Chłopcy tak bardzo chcieli spełnić swój
uczniowski obowiązek, że nie zważając
na wypity wcześniej alkohol, postanowili
przyjść do szkoły.

Do ataku doszło w nocy na osiedlu Kasprzaka. 33-latek z Dąbrowy Górniczej
zdenerwował się na swojego sąsiada,
ponieważ ten miał awanturować się w
swoim mieszkaniu i zakłócać mu przez
to wypoczynek.
Po awanturze krewki lokator wyszedł
z domu i poszedł na piwo. Na wracającego z pubu mężczyznę czekał już jego
sąsiad, który był uzbrojony w nóż i młotek.
Zadał mu kilka ciosów. Ranny 35-latek z
obrażeniami głowy i ręki trafił do szpitala.
Policjanci szybko zatrzymali krewkiego
sąsiada. O jego dalszym losie zdecyduje
prokurator i sąd.

Pijana matka
zabarykadowała się
z dzieckiem

Kieliszki i puste butelki po wódce. W
takich warunkach musiało przebywać
2-letnie dziecko, w towarzystwie swojej
pijanej matki.
Sceny, jak z filmu akcji rozegrały się
przy ul. Barlickiego w Świętochłowicach.
Policję o tym, że chłopiec jest pod opieką
pijanej kobiety poinformował jej 34-letni
konkubent. Pijana matka nie zamierzała
jednak nikogo wpuścić do domu. Dopiero
strażacy przy pomocy drabiny dostali się
do okna mieszkania i namówili kobietę, by
otworzyła drzwi. W mieszkaniu panowały
ślady libacji alkoholowej, stały porozrzucane kieliszki i butelki po alkoholu. Dziecko
- po zbadaniu przez lekarzy - przekazano
ojcu. Natomiast 33-latka, która miała
ponad 3 promile alkoholu trafiła do izby
wytrzeźwień.

Uwaga! Konie
na drodze
Nietypowi goście pojawili się w nocy na
drodze ekspresowej S1 łączącej Cieszyn z
Bielsko-Białą. Dwa konie, jak gdyby nigdy
nic biegały po ruchliwej trasie.
Policjanci zostali powiadomieni przez
zaniepokojonych kierowców, że po drodze
S1 biegają dwa konie. Zwierzęta udało się
schwytać na terenie powiatu bielskiego.
Funkcjonariusze zablokowali drogę ekspresową, aby nie doszło do żadnego wypadku i bezpiecznie sprowadzili konie z
trasy. Zwierzęta zostały odstawione do
gospodarstwa agroturystycznego. Właściciel zagrody, z której konie uciekły został
ukarany mandatem.

Ciężarówka
uderzyła w autobus

Troje pasażerów trafiło do szpitala. To
efekt wypadku w Bytomiu, gdzie ciężarówka zderzyła się z autobusem komunikacji

miejskiej, którym podróżowało około
80 osób.
Do wypadku doszło przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu. W tył stojącego na
przystanku autobusu linii nr 42 wjechał
ciężarowy mercedes. Z relacji kierowcy
autobusu wynika, że w chwili wypadku w
środku było około 80 pasażerów. W wyniku zderzenia troje z nich zostało poszkodowanych - dwie kobiety w wieku 37 i 57
lat oraz 48-letni mężczyzna. Przewieziono
ich do szpitala, skąd po przeprowadzeniu
badań zostali wypuszczeni do domów.
Droga została odblokowana, kiedy strażacy usunęli wyciekające z uszkodzonych
pojazdów płyny eksploatacyjne i elementy
nadwozi.

Pościg za piratem
drogowym

GKS Tychy,
GKS Katowice i
Polonia Bytom
w tym roku
zakończyły już
pierwszoligową
rywalizację. Przed
rundą wiosenną
sytuacja w tabeli
śląskich klubów
jest jednak
diametralnie
różna.

Wszystkie mecze
na wyjeździe

Mieszkaniec Chorzowa przez pół
miasta uciekał przed policyjnym pościgiem. Ruszył z ulicy Rębaczy, gdzie nie
zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki
wykonywał niebezpieczne manewry, jechał środkiem jezdni i wyprzedzał inne
pojazdy wymuszając pierwszeństwo. Policjanci zatrzymali 40-latka dopiero na
ulicy Maciejkowickiej. Okazało się, że miał
ponad 0,2 promila alkoholu. Kierowca
dobrowolnie poddał się karze grzywny w
wysokości 1000 zł i rocznemu zakazowi
prowadzenia pojazdów.

Groźny wypadek
w Gliwicach
Po zderzeniu dwóch samochodów w
Gliwicach, ciężkich obrażeń doznali
obaj kierowcy. Mężczyźni trafili do
szpitala.
Do wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 88, pomiędzy ulicami Toszecką
a Tarnogórską w Gliwicach. Samochody
zderzyły się, kiedy kierujący oplem combo
mężczyzna chciał zawrócić. Wtedy w jego
opla uderzył nadjeżdżający peugeot partner.
Obaj kierowcy doznali poważnych obrażeń. Mężczyźni w wieku 58 i 35 lat zostali
przewiezieni do szpitala. Policja musiała
zamknąć wjazdy na DK 88 od osiedla Sztabu
Powstańczego.

Radość w Tychach,
smutek w Bytomiu

I

liga zapadła już w zimowy sen, ale
wiosną możemy liczyć na spore
emocje. W czołówce tabeli panuje
spory ścisk i walka o awans do
ekstraklasy powinna trwać do ostatniej kolejki. Niespodziewanie wśród
drużyn, które dominują w tym sezonie
znalazł się także GKS Tychy.

Nie zważając na przepisy ruchu drogowego
kierowca fiata albea mknął przez ulice
Chorzowa. Pirat drogowy swoją brawurową jazdę przypłacił utratą prawa jazdy
i grzywną.
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Obok Floty Świnoujście, postawa
śląskiego klubu należy do największych niespodzianek rundy jesiennej.
Tyszanie dopiero po osiemnastu latach
przerwy wrócili na zaplecze ekstraklasy i do tego jesienią – z powodu
budowy nowego stadionu - wszystkie
mecze w roli gospodarza musieli rozgrywać w Jaworznie. – Cieszymy się,
że pokazaliśmy w tej rundzie, iż wcale
nie jesteśmy tacy słabi, jak większość
przed sezonem twierdziła. Mamy 29
punktów i chyba nikt przed startem
rozgrywek nie wierzył, że na tym etapie
możemy ich tyle mieć – podkreśla Piotr
Mandrysz, trener GKS-u Tychy.
Beniaminek z Tychów na premierowe zwycięstwo w I lidze musiał
poczekać aż do szóstej kolejki. Jednak
kiedy GKS ustabilizował już formę
zdołał pokonać między innymi Miedź
Legnicę i Cracovię, czyli faworytów
rozgrywek. - Co dalej? Wypadałoby
powiedzieć, że trzeba budować jak
najszybciej stadion i awansować do
grona najlepszych drużyn w Polsce.
Jednak bez żartów, bo tak naprawdę
trzeba się najpierw utrzymać, a potem
można powalczyć o coś więcej - mówił
po wygranej nad drużyną z Krakowa
Tomasz Balul, obrońca GKS-u. Awans
– mimo wszystko – wydaje się być
poza zasięgiem, ale jeżeli wiosną zespół z Tychów nadal regularnie będzie
zdobywał punkty, wszystko może się
zdarzyć.
Niedoszła fuzja
W dolnych rejonach tabeli znajdziemy za to GKS Katowice, ale klub

fot. Ł. Sobala/www.gkstychy.info
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GKS Tychy to rewelacja rundy jesiennej w I lidze

ma obecnie sporą przewagę nad strefą
spadkową. Zespół ze stolicy województwa śląskiego powinien uznać to
za sukces, ponieważ przystępował do
tego sezonu po ogromnych zawirowaniach. Były właściciel klubu Ireneusz
Król w lipcu chciał doprowadzić do fuzji GKS-u z Polonią Warszawa, dzięki
czemu drużyna z Katowic trafiłaby do
ekstraklasy. Pomysł ten nie spodobał
się sympatykom GieKSy, którzy nie
wyobrażali sobie takiej drogi awansu. – Te działania mogły doprowadzić
do tego, że klub w ogóle zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Zależy nam na
ekstraklasie wywalczonej na boisku, a
nie przez układy biznesowe. Wszystkie
działania Ireneusza Króla dotyczące
GKS-u są negatywne. W ostatnim okresie ani piłkarze, ani pracownicy klubu
nie otrzymywali pieniędzy – tłumaczyli
przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice.
Klub pozostał ostatecznie w I
lidze, a ciężar jego utrzymania w
trakcie sezonu na swoje barki wzięło
miasto. Mimo to piłkarze przez niemal całą rundę musieli zmagać się z
problemami finansowymi. Doszło
nawet do tego, że na kilka dni zawiesili treningi. - Nie będziemy trenować,
bo niektórzy nie mają za co dojeżdżać.
Nie nasza wina, że taka jest sytuacja
organizacyjna. Przykro mi, proszę nas
zrozumieć – mówił wtedy Adrian Napierała, piłkarz GKS-u Katowice. Na
szczęście w listopadzie władze Katowic przekazały zespołowi 2,5 miliona

zł, dzięki czemu GieKSie udało się
dokończyć rundę. Teraz działacze
liczą, że w klubie zapanuje normalna
sytuacja organizacyjna i podopieczni
Rafała Góraka nareszcie w spokoju
będą mogli się przygotowywać do
rundy wiosennej.
Czerwona latarnia ligi
Najgorzej w tabeli wygląda sytuacja Polonii Bytom. Drużyna, która
w poprzednim sezonie utrzymała
się w I lidze, tylko dlatego, że Ruch
Radzionków wycofał się z rozgrywek.
W Bytomiu budowano już więc zespół na II ligę. W związku z tym do
rywalizacji na wyższym poziomie,
Polonia przystąpiła z marszu i była
do tego kompletnie nieprzygotowana. Efekt jest taki, że śląski klub
przerwę zimową spędzi na ostatnim miejscu, nie mając na koncie
żadnego zwycięstwa. Nie pomogła
też zmiana na stanowisku trenera.
W październiku Piotra Pierścionka
zastąpił doskonale znany w Bytomiu,
były piłkarz Polonii Jacek Trzeciak.
Nowy trener jednak nie poprawił
wyników zespołu. - Myślę, że to jest
cecha tych młodych chłopaków, że
nie potrafimy zagrać dwóch, trzech
meczów na wysokim poziomie. Wynik
biorę na siebie, ja jestem trenerem.
Biorę na siebie odpowiedzialność za
to, jakich zawodników i jaką taktykę
ustawiam. Coś w naszej drużynie
się zacięło, potrafimy stworzyć kilka

sytuacji stuprocentowych, ale nie jesteśmy przekonani, że możemy strzelać bramki – stwierdził szkoleniowiec
Polonii Bytom po przegranym meczu
z Kolejarzem Stróże.
Kadrę Polonii tworzą w większości
zawodnicy niedoświadczeni. Dlatego
na pewno pomogłoby im zwycięstwo,
które zakończyłoby fatalną passę i
dodało wiary we własne umiejętności.
- Powiedziałem chłopakom, że presja to
część naszego zawodu, musimy sobie z
tym radzić. Teraz jesteśmy w dole, ale
nie zawsze się wygrywa i nie zawsze
się przegrywa. Mamy młody zespół,
który się ogrywa, idzie do przodu.
Sugerujemy się tym, że z meczu na
mecz będzie lepiej, natomiast młody
zawodnik jest chimeryczny, potrafi
zagrać dwa trzy sptkania rewelacyjnie, może na treningu prezentować się
świetnie, ale przyjdzie mecz i uchodzi
z niego powietrze. Trzeba pracować z
nimi także psychologicznie – uważa
Jacek Trzeciak.
To może nie wystarczyć, bo w
obecnej sytuacji, jaka jest w I lidze,
Bytomia chyba i tak nie da się już
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uratować przed spadkiem. Zawodnicy
zaplecza ekstraklasy do rywalizacji
powrócą dopiero na początku marca
przyszłego roku.
Adrian Leks
Tabela I ligi po rundzie jesiennej
(kolejno: miejsce, zespół, mecze, punkty, bramki):

1. Flota Świnoujście 
2. Termalica Bruk-Bet Nieciecza
3. Cracovia 
4. Zawisza Bydgoszcz 
5. Miedź Legnica 
6. GKS Tychy 
7. Olimpia Grudziądz 
8. GKS Bogdanka 
9. Arka Gdynia 
10. Warta Poznań 
11. Kolejarz Stróże 
12. Dolcan Ząbki 
13. GKS Katowice 
14. Sandecja Nowy Sącz 
15. Stomil Olsztyn 
16. ŁKS Łódź 
17. Okocimski KS Brzesko 
18. Polonia Bytom 

17 40 31-15
17 35 30-14
17 33 25-18
17 32 33-12
17 32 28-18
17 29 16-12
17 27 20-15
17 25 21-21
17 24 19-13
17 22 25-26
17 22 21-25
17 22 23-23
17 21 23-25
17 18 15-31
17 13 20-29
17 13 17-36
17 13 16-27
17 4 12-35
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