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02 Temat tygodnia

Leszek Łazarczyk osadza kamień węgielny w fundamencie wyciągu.

Antoni Strzelecki

J

ak zapowiedział Leszek Łazarczyk, właściciel kompleksu
Pilsko Jontek Korbielów, prace ruszają pełną parą, bo wyciąg ma zostać oddany do użytku
na przełomie listopada i grudnia.
A to oznacza, że będzie z niego
można korzystać jeszcze tej zimy! To dla nas bardzo ważny dzień, bo
na tę inwestycję czekali nie tylko
narciarze, ale przede wszystkim
mieszkańcy Korbielowa, którzy
chcą, by ich miejscowość znów
stała się kurortem narciarskim z
prawdziwego zdarzenia - mówi

Krystyna Jędrzejas, dyrektor kompleksu Pilsko Jontek Korbielów.
Pod wyciągiem zbudowano
ołtarz polowy. - Mszę świętą sprawujemy w intencji tego dzieła oraz
całej naszej parafii, to wydarzenie
jest dla nas wszystkich bardzo
ważne i istotne. Prosimy Boga,
aby to dzieło pobłogosławił - mówił ojciec Tomasz Bik, proboszcz
korbielowskiej parafii. W czasie
homilii mówił, że rozpoczyna się
dzieło, które ma przynieść dobrobyt każdemu, bo inwestowanie
w infrastrukturę turystyczną jest
tak ważne na tym terenie. - Z takich inwestycji, z takiego zasiewu,
można czerpać zyski i zebrać wielki
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Korbielów
DAWNY

Po latach starań i przepychanek z pseusdoekologami,
wreszcie w miniony czwartek symbolicznie ruszyła
budowa wyciągu krzesełkowego Kamienna-Solisko
w Korbielowie. W czasie uroczystej mszy polowej,
odprawionej tuż pod wyciągiem, poświęcono kamień
węgielny pod budowę. Po nabożeństwie kamień
wmurowano.
plon. Ale pamiętajmy, że można
wiele robić, ale to Bóg daje wzrost
- mówił duchowny.
Na uroczystość przybyło wielu gości, była m.in. reprezentacja
Hajnówki (Puszcza Białowieska)
z transparentem "W obronie polskiego narodu jesteśmy razem.
Hajnówka-Korbielów, Północ-Południe". - Staramy się razem
przeciwstawiać szantażowi ekologicznemu, który również tutaj
ma miejsce - wyjaśniał Mieczysław Gmiter, pierwszy burmistrz
Hajnówki.
Przyjechali górnicy, bo to oni
w latach 70. budowali tutaj ośrodki
wypoczynkowe, narciarskie. - My

W uroczystości uczestniczyli goście z Hajnówki, m.in. Mieczysław Gmiter, pierwszy
burmistrz Hajnówki i Walenty Wasiluk, prezes Stowarzyszenia SANTA.

nie nazywamy tych wyciągów
narciarskimi, tylko górniczymi. To
górnicy zaczęli tutaj budować, a

Dyrektor Górniczy
Jan Dziedzic - Linter S.A.

- Z takich inwestycji, z takiego zasiewu, można czerpać zyski i zebrać wielki plon - mówił ojciec Tomasz Bik, proboszcz korbielowskiej parafii.

my postaramy się tego dzieła nie
zaprzepaścić - mówili miejscowi.
A górnicy dodawali: - Cieszymy się,
że ktoś kontynuuje to nasze dzieło.
W trakcie uroczystości pogoda
nie była najlepsza, momentami
padał deszcz. - Ale duża inwestycja
wymaga słusznego poświęcenia
- mówiła Krystyna Jędrzejas.
O opiekę "z góry" chyba
możemy być spokojni, bo
na uroczystość przybyli
ojcowie dominikanie,
franciszkanie, a także
siostry antoninki.
W komplecie stawili
się samorządowcy. - Jestem
magistrem turystyki. Było by
źle, gdybym nie wspierał w
powiecie takich przedsięwzięć
- stwierdził Andrzej Zieliński,
starosta żywiecki.
- Dziękujemy, że inwestor nie
spakował toreb i stąd nie wyjechał.
Nie ma człowieka na tej ziemi,
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odzyska
BLASK
Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko, przypominał, że stowarzyszenie od 2010 roku walczyło o modernizację wyciągów
narciarskich, które pamiętają
czasy gierkowskie. - To była długa walka, słaliśmy wiele pism,
staraliśmy się o prywatyzację
Korbielowa. Dzisiaj jest inwestor, którego wspieramy, którego
wspiera społeczeństwo. Od pół
roku walczymy z pseudoekologa-

który nie kocha żab, mrówek, jeleni. Ale wszyscy musimy w zgodzie
żyć, i z dzikiem, i z jeleniem, i z
niedźwiedziem. Nikt nie będzie
robił w Korbielowie niczego złego
zwierzętom, o które ekolodzy tak
się troszczą - mówił burmistrz
Żywca Antoni Szlagor.
Przybyli mieszkańcy Korbielowa, w tym właściciele działek,
na których realizowana będzie ta
inwestycja. - Mieszkańcy bardzo
nam sprzyjają, a takim motorem
jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko. Z jego inicjatywy
zawiązany został Ruch Społeczny
Obrońców Pilska - mówiła Krystyna Jędrzejas.
Tadeusz Sołek, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki,

List gratulacyjny z okazji rozpoczęcia inwestycji przekazała
poseł Małgorzata Pępek.
W Korbielowie powstanie
piękny wyciąg o przepustowości
1600 osób, do dyspozycji narciarzy
będzie 700-metrowy odcinek do
szusowania oraz wygodne, czteroosobowe kanapy.
To pierwszy z zaplanowanych na
terenie tego ośrodka wyciągów. Docelowo ma powstać aż pięć nowych.

Temat tygodnia 03
LESZEK ŁAZARCZYK,

właściciel kompleksu Pilsko Jontek Korbielów
To dopiero początek całej inwestycji, zaczynamy budowę pierwszego wyciągu. Będzie to tzw. kanapa na
Solisko. Jej przepustowość szacowana jest na 1600
osób. Mamy gotową dokumentację, pozwolenia. Zaczynamy mszą, żeby inwestycję uwiarygodnić, pokazać, że wcześniej niczego tutaj nie robiliśmy. Są ekolodzy, z którymi współpracujemy. Ale jest też grupa, która wybrała sobie Pilsko za niewygodne.

TADEUSZ SOŁEK,

prezes Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki,
Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko
Nasze stowarzyszenie powstało w 2010 roku i od tego
czasu zaczęliśmy ostro działać. Zależy nam na tym,
żeby powstały tutaj ładne wyciągi, dlatego współpracujemy z inwestorem. Wszystko idzie w dobrym
kierunku. Korbielów w notowaniach sprzed lat był
kurortem narciarskim numer jeden. Liczymy na nowe
odrodzenie, na nowe Pilsko. Już tej zimy obserwowaliśmy pozytywny zwrot.
Narciarze zauważyli, że są tutaj dobre trasy, że klient jest dobrze obsługiwany.

ANDRZEJ ZIELIŃSKI,
starosta żywiecki
Pilsko to najbardziej atrakcyjna góra pod względem turystycznym w powiecie żywieckim. A powiat żywiecki to
zielona płuca dla Śląska i Zagłębia. W powiecie mieszka
150 tys. osób, a w weekendy jest 230 tys. ludzi. Góra,
mimo swej atrakcyjności, nie była dobrze wykorzystana
z różnych przyczyn, nad którymi można jedynie ubolewać. W tej chwili robimy wszystko, żeby pomóc inwestorowi, spółce, która chce tutaj budować gondole. Będzie to kręgosłup turystyczno-rekreacyjny tej góry i całego powiatu. Góra będzie dostępna przez cały rok. Chyba
po raz pierwszy w takim tempie wydaliśmy wszystkie zgody. Było to najszybsze
tempo, jakie było możliwe przy zachowaniu procedur administracyjnych.
MARIAN CZARNOTA,

Członkowie Stowarzyszenia SANTA z Hajnówki wyraźnie zaznaczyli swoją obecność.

mi, którzy też pewnie są dzisiaj
obecni. Witamy ich serdecznie
i zapraszamy do debaty - mówił Tadeusz Sołek. Dodał, że
czwartkowy deszcz spowoduje,
że wyciągi będą tutaj wyrastały
jak grzyby po deszczu.

W przyszłym roku ma powstać m.in.
wyciąg gondolowy o długości trzech
kilometrów. Wartość tych inwestycji
szacuje się na około 150 milionów
złotych. - Wtedy kompleks będzie
miał poziom europejski - mówi Leszek Łazarczyk.

Uczestnicy mszy polowej modlili się o pomyślność inwestycji i przyszłości mieszkańców Ziemi Żywieckiej

wójt gminy Jeleśnia
To bardzo radosny dzień dla całej gminy. Mamy pierwsze efekty, jestem bardzo zadowolony. Cały rejon ma
nadzieję, że ta inwestycja pociągnie kolejne. Mam
nadzieję, że budowa kolejnych wyciągów dojdzie do
skutku. Jest wolny rynek, demokracja, każdy może
jeździć na nartach gdzie tylko chce. Nam zależy na
tym, żeby turyści jeździli tutaj, żeby u nas zostawiali
pieniądze. 20, 25 lat temu Korbielów był numerem jeden w Polsce pod względem turystyki zimowej. Niestety, to się zmieniło. Chcemy tych ludzi odzyskać.

Z kart historii
Jak podaje Wikipedia, wyciągi orczykowe i trasy zjazdowe były budowane przez
śląskie przedsiębiorstwa na przełomie lat 80. i 90., w tym celu wycięto 10,5
hektarów lasów oraz 0,25 hektara kosodrzewiny. W 1994 roku wybudowana infrastruktura została wniesiona do nowopowstałej Gliwickiej Agencji Turystycznej
(GAT). W 2007 roku, po wieloletniej budowie, oddano do użytku wyciąg krzesełkowy z Polany Strugi. Był to ponad dwudziestoletni, używany wyciąg. Poza
zainstalowaniem oświetlenia i naśnieżania paru dolnych tras ośrodka, była to
jedyna inwestycja operatora w ośrodku, który stał się skansenem narciarskim.
We wrześniu 2011 roku GAT wystawił Ośrodek Narciarski Pilsko (wyciągi, część
gruntów pod trasami, znajdujące się tutaj instalacje sztucznego naśnieżania oraz
dom wypoczynkowy Jontek, który przylega do ośrodka) na sprzedaż. Przy cenie
wywoławczej 16,5 mln zł nie zgłosił się żaden chętny. GAT rozważał doinwestowanie ośrodka, budowę systemu dośnieżania oraz wyciągu krzesełkowego na
Halę Miziową. Wreszcie, w trzecim przetargu, w lipcu 2012 roku, ośrodek kupiła
CTE Spółka z o.o. Za 10,7 mln zł stała się właścicielem wyciągów i obiektów
wyciągowych, ośrodka wypoczynkowego Jontek oraz części gruntów.
Funkcjonowanie ośrodka wywoływało kontrowersje już w latach 90. Kilka organizacji pozarządowych, między innymi Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga
Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, założyło koalicję na rzecz Pilska.
Wskutek ich działań Naczelny Sąd Administracyjny nakazał rozebranie niektórych nielegalnie postawionych wyciągów do końca 2005 roku oraz wykonanie
ekspertyzy naukowej, która zaleciła ograniczenia w użytkowaniu tras i wyciągów.
Chodziło m.in. o zakaz jeżdżenia po kosodrzewinie i na terenie rezerwatu ścisłego
po stronie słowackiej, użytkowanie tras zależne od grubości pokrywy śnieżnej itp.

04 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Podejrzany o alarmy bombowe
usłyszy więcej zarzutów?
To były działania podjęte z premedytacją,
nie wygłup. Dlatego zarzuty dla 26-latka podejrzanego o fałszywe alarmy bombowe zostaną prawdopodobnie rozszerzone - twierdzi
zastępca komendanta głównego policji Mirosław Schossler. Tymczasem biegły psychiatra ma przebadać zatrzymanego. Prokuratura
chce sprawdzić, czy mężczyzna jest zdrowy
psychicznie. Chodzi o zeznania Marcina L.,
który oskarża w nich jednego z wcześniej zatrzymanych do tej sprawy mężczyzn. Te wyjaśnienia, a także jego zachowanie powodują
podejrzenie, że trzeba przeprowadzić takie
badanie. Śledczy przesłuchiwali także biegłego informatyka, który przygotował opinię
dotycząca laptopa zatrzymanego. Opinia była
na tyle niejasna, że trzeba było go wezwać
i przesłuchać. Być może dopiero to przesłuchanie wyjaśni, czy Marcin L. rzeczywiście
wysyłał maile z fałszywymi alarmami bombowymi. List dostały 22 instytucje w całym kraju.
Ewakuowano ponad 2700 osób.

Eko-bomba tyka w Kaczycach
Substancje ropopochodne, opakowania po
farbach, rozpuszczalnikach i lakierach. Kilkadziesiąt ton toksycznych śmieci znaleziono na
nielegalnym składowisku w Kaczycach koło
Cieszyna. Porzucone odpady mogą zagrażać
ludziom. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pobrał już próbki do badań, które pozwolą ustalić, jak bardzo szkodliwy wpływ mają
na środowisko znalezione substancje. Wydał
też decyzję o natychmiastowym usunięciu odpadów. Strażakom z Cieszyna i Bielska-Białej
udało się już zabezpieczyć teren przed ewentualnym skażeniem środowiska. - Okazało się,
że jest to substancja szkodliwa, łatwopalna,
niebezpieczna dla życia wodnego. Wysypali po
prostu piasek, żeby ograniczyć możliwość większego wycieku, ponieważ były tam studzienki
kanalizacyjne, żeby nie doszło do rozprzestrzenia się tej substancji - informuje kpt. Patrycja
Pokrzywa, PSP w Bielsku-Białej. Mieszkańcy
osiedla Morcinka boją się, że służbom nie
uda się powstrzymać kolejnych transportów
toksycznych śmieci. Eko-bomba zamiast na
pobliskie składowisko odpadów, trafiła na teren
prywatny - teoretycznie, całodobowo zabezpieczony przez ochronę. Może tam jednak wejść
praktycznie każdy. Nie tylko eko-terroryści.

Wybitni himalaiści zostaną
pochowani w górach
To tragiczny rok dla polskich himalaistów.
Nieco ponad cztery miesiące temu przy zejściu ze szczytu Broad Peak, zginęli Maciej
Berbeka i Tomasz Kowalski. Kilka dni temu
tragiczne wieści dotarły z Pakistanu, gdzie
przy zejściu ze szczytu Gaszerbrum I, zginął
Artur Hajzer. Rodzina podjęła decyzję, że jego
ciało zostanie w górach. Takie życzenie ma
też rodzina Tomasza Kowalskiego, który zginął,
schodząc z góry Broad Peak. Miejsce, w którym znalazło się ciało Kowalskiego lub Macieja
Berbeki, wskazała austriacka wyprawa. Jest na
wysokości prawie 8 tysięcy metrów. Jak mówi
Ryszard Pawłowski, pochówek w górach to dla
himalaistów i ich rodzin, normalna rzecz. - Dla
nas, jako ludzi wierzących, to nie ma większego
znaczenia. Istotne jest to, że będziemy się za
niego modlić. Uważam, że to miejsce, które on
bardzo kochał, w które włożył tyle wysiłku, to
jest tak jak z marynarzami, że gdy umierają na
morzu, to tam są pochowani – uważa himalaista.
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Niesamowite odkrycie

W Gliwicach pochowano wampiry!
Czaszka znajdująca
się w nogach - taki
sposób pochówku
mówi wiele. Nietypowy
cmentarz odkryto
w Gliwicach w rejonie
ulicy Dworcowej. Wśród
znalezionych szkieletów
są szczątki osób, które
najprawdopodobniej
były podejrzewane
o wampiryzm.

Nikt z budowniczych nie spodziewał się, że na budowie DTŚ-ki spotka
wampira. W Gliwicach spośród 42
znalezionych szkieletów, 6 jest pochowanych w nietypowy sposób. Znalezione
cmentarzysko datuje się na XVII lub
XIX wieku. - Ci ludzie zostali pochowani poza regularnym cmentarzem.
Czy to była grupa ludzi podejrzanych
o stosowanie praktyk wampirycznych,
czy też z innego względu. Na razie jest
za wcześnie na wysuwanie ostatecznych
wniosków - mówi Łukasz Obtułowicz,
archeolog.

Wyjaśnienie sprawy byłoby łatwiejsze, gdyby w pobliżu znajdował się kościół lub cmentarz. Bo to właśnie w jego
pobliżu grzebano zmarłych. Jednak
odpowiedzi w tej sprawie nie przynoszą
nawet najstarsze mapy miasta. Pochówek
poza cmentarzem wskazuje, że byli to
ludzie wykluczeni ze społeczeństwa, bo
nie byli pochowani na ziemi poświęconej. Niektóre szkielety wskazują, że
mogli to być przestępcy skazani na powieszenie. - Szubienice miały przeważnie
jakąś formę manifestacji architektonicznej w formie studni na planie owalu lub
też czworokąta. Więc jeżeli taka studnia
tam była, to jest szansa na znalezienie
jej w postaci fundamentów - opowiada
Monika Michnik, dział archeologi, Muzeum w Gliwicach.

Teraz szkielety trafią w ręce antropologów, którzy zbadają dokładnie
przyczyny ich śmierci. W Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, grobów wampirów
nie ma. Są za to prowadzone prace archeologiczne nad XV-wiecznym gródkiem.
Gródek w czasach świetności wyglądał
dość okazale i należał najprawdopodobniej do rycerzy lub książąt. Gródek
strawił jednak ogień. - Miejsce to uległo
pożarowi. Świadczy o tym wypalona
glina konstrukcyjna - wyjaśnia Dariusz
Goiński, archeolog. Glina, której elementy udało się wykopać. Oprócz niej
znaleziono również kawałki ceramiki,
gwoździe oraz odważnik. - Jeszcze
nie doszliśmy do tego na czym nam
zależy najbardziej. To co do tej pory
udało nam się odnaleźć, to są pojedyncze

Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec
wspólnie zbudują DTŚ

Na

razie tylko na papierze,
ale pomysł jest. Materializuje się droga na
wschód, która da odetchnąć miastom Zagłębia. Mysłowice, Jaworzno
i Sosnowiec podpisały porozumienie
w sprawie przygotowania projektu
budowy wschodniej części Drogowej
Trasy Średnicowej. Dokładniej odcinka w Mysłowicach do Sosnowca
i Jaworzna. Dzięki temu DTŚ-ka do
końca 2018 roku może zyskać taki
kształt, jaki wstępnie planowano
jeszcze przed rozpoczęciem jej budowy, w latach 70.
Zamiast kilkudziesięciu zaledwie
kilkanaście minut może zająć podróż
z Katowic do Jaworzna i to nie autostradą, a Drogową Trasą Średnicową.
Na razie brzmi to jak fikcja, bo komfortowa podróż z zachodu na wschód
Województwa Śląskiego kończy się
przed Mysłowicami. Wkrótce właśnie
tędy przebiegać ma wschodnia część
popularnej DTŚ-ki. - Dla Mysłowic
jest to sprawa można powiedzieć życia
i śmierci, dla Sosnowca, Dąbrowy Górniczej to jest szansa na zmniejszenie
obciążenia na najbardziej ruchliwej
drodze w kraju, dla Jaworzna jeszcze
lepsze skomunikowanie z centrum

aglomeracji - uważa Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.
To pierwszy krok do tego, by
Drogowa Trasa Średnicowa nabrała
planowanego przed laty kształtu i stała
się arterią łączącą całe województwo.
Tak ma być w 2018 roku. Nawet 125
tys. pojazdów na dobę w jednym
kierunku, tyle aut przemieszcza się
Drogą Krajową numer jeden. DTŚ
ma ją i zmagających się z korkami
kierowców odciążyć. - Nie ma na
prawdę bardziej obciążonej drogi
właśnie w tym kierunku wschodnim,
czy północno-wschodnim. Rozładowanie tego można powiedzieć, że to
jest taka jedna, czy o dużym przekroju,

ale rura która wymaga wspomagania
- podkreśla prof. Kazimierz Kłosek
z Politechniki Śląskiej. I to dwutorowo.
Wschodnia część trasy rozdzielać ma
się w Mysłowicach na dwie części.
Nowa droga połączy niewybudowany jeszcze węzeł Janów w Mysłowicach z węzłem "3-go Maja" lub "S-1"
w Sosnowcu oraz Janów z węzłem Jęzor w Jaworznie. -Myślę, że niedużym
nakładem pieniędzy będą olbrzymie

przedmioty. Na razie szału nie ma - opisuje Przemysław Noparlik ze stowarzyszenia Genius Loci.
Rysunki techniczne oraz fotografie ułatwią pracę także tym, którzy
w przyszłości będą chcieli gródek badać.
- Zaznacza się też na takich rysunkach,
jak wyjdzie jakieś fajne znalezisko, to
też się zaznacza dokładnie miejsce,
w którym się to znalazło - tłumaczy
Kamila Ściobłowska, archeolog, Uniwersytet Jagielloński.
Znaleźć gródek jest dość ciężko,
bo jest ukryty między drzewami. Jednak dzięki archeologom zarówno on,
jak i stare cmentarzyska mogą stać się
widoczne dla wszystkich, a to co zostanie
tam znalezione, będzie uczyć historii.
TVS/Wojciech Marczyk

efekty, niektórzy aż się zdziwią jak
duże, bo dzisiaj niektórzy zapominają
nawet, że można z tej strony aglomeracji objechać ją, tylko niestety kawałek
brakuje odcinka - mówi Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca. Ten brakujący powstać ma głównie dzięki
unijnemu wsparciu, miejskie samorządy stać na pokrycie 15% inwestycji.
-Chcemy projektować tak, żeby jak
najmniej było wyburzeń, jak najmniej
było konfliktu tego -nazwijmy prywatno-prawnego - argumentuje Edward
Lasok, prezydent Mysłowic.
Konflikty towarzyszyły budowie
DTŚ-ki choćby w Gliwicach, ale
jak mówią eksperci dziś, już ciężko
wyobrazić sobie Śląską aglomerację
bez tej trasy. - Ja osobiście to mam
takie wrażenia z całego swojego życia,
ponieważ jak żyję, to słyszę o DTŚ-ce
i cieszę się, że dożyję kiedy ona będzie
skończona w swoich całych granicach, na które ją zaplanowano - mówi
prof. Stanisław Krawiec z Politechniki
Śląskiej. Plany te sięgają końca lat 70tych. Budowa ostatniego gliwickiego
odcinka "starej" DTŚ zakończyć ma
się w przyszłym roku.
TVS/Michał Mitoraj
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K AROL GEPPERT: Po 89. roku można było zauważyć, że najlepiej powodzi
się rzemieślnikom, dlatego zdecydowałem się na rozpoczęcie nauki w zawodzie
zegarmistrza. Kończąc szkołę musiałem zdobyć dyplom czeladnika i odbyć
praktyki, bo wychodzę z założenia, że jeżeli chcesz coś robić to musisz się na tym
znać. To było niezbędne, żeby otworzyć własny zakład, który po kilku latach już
funkcjonował. Tak wszystko się zaczęło.

Inny wymiar czasu
Rozmowa z K AROLEM GEPPERTEM, twórcą Timemaster'a.
Przez ponad 20 lat działalności firma P.H. Hermes
całkowicie zdominowała polski rynek produkcji zegarków. Początki nie były jednak łatwe...
- Zaczęło się od tego, że kupiłem hurtownię zegarmistrzowską w Żorach. Punkt był bardzo zaniedbany, ale
udało nam się go doprowadzić do dobrej kondycji. Towar
kupowaliśmy w soboty, bo tylko wtedy był na to czas.
W każdym zakątku kraju był jakiś producent od którego
warto było kupować, więc trzeba było tam jechać. Wówczas
nie było możliwości wysłania paczki poprzez firmę kurierską. Trzeba było być tam, osobiście zakupić towar i na czas
go eksponować. Szczególnie kłopotliwe były dojazdy, które
zajmowały około trzech godzin w jedną stronę, a punkt
zawsze musiał być otwarty punktualnie. W tym biznesie,
jak w każdym innym liczy się solidność. Klienci muszą
wiedzieć, że można na tobie polegać i warto u ciebie kupować. Rozsyłaliśmy oferty i materiały promocyjne. Były też
wizyty bezpośrednie. Założyłem sobie, że raz w tygodniu
odwiedzę jednego zegarmistrza i poinformuję go, że taki
punkt zaczyna funkcjonować. Pierwszy klient trafił do mnie
dopiero po trzech miesiącach działalności. Po jakimś czasie
kupowało już u nas bardzo dużo osób, a ich zadowolenie
przełożyło się na rozwój firmy. Coraz lepiej nam szło, więc
zdecydowaliśmy, że dobrze będzie przenieść się do Katowic.
To był kolejny, ważny etap naszej działalności. Na początku
sprzedawaliśmy głównie części zegarmistrzowskie. Handel
zegarkami wówczas w zasadzie nie istniał. W sklepach
można było kupić głównie zegarki rosyjskie. Wyłączność
na ich sprzedaż posiadało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Handlu Wewnętrznego, więc handel był mocno utrudniony.
Był to okres przejściowy kiedy sklepy zegarmistrzowskie
dopiero zaczynały się otwierać na rynek. Szukaliśmy innych
rozwiązań. Jedynym z n ich było sprowadzanie zegarków
z zagranicy. Były to m.in. produkty ze Szwajcarii, takie
jak Tissot i Swatch. Oferta bardzo się spodobała, mimo że
ich cena była o wiele wyższa niż w przypadku zegarków
rosyjskich. Można powiedzieć, że byliśmy prekursorem
na polskim rynku handlu zegarkami. Ten trend zachodni
zaczął szybko się rozprzestrzeniać. Młodzi chętnie kupowali
te produkty. Wtedy pomyślałem o stworzeniu własnej marki
i wprowadzeniu jej na rynek.
I tak powstał Timemaster?
- Miałem na tyle wyczucia, że wszedłem w tę branżę
i nieustannie rozwijałem swoją działalność, co po latach
zaowocowało. Okazało się, że nasze zegarki były odpowiednikiem tego czego szukali konsumenci – czyli dobrej jakości,
ceny i ciekawego dizajnu. Jedni szukają produktów bardzo
drogich i renomowanych firm, inni wybierają tańsze opcje.
Nasza oferta to przede wszystkim zegarki na co dzień – do
garnituru, na basen, na plażę, na wyjście ze znajomymi.
Są przy tym bardzo dokładne i praktycznie bezawaryjne.
Od samego początku do ich produkcji wykorzystujemy
mechanizmy japońskiej firmy Citizen.

rozpoznawalne, mają stabilną pozycję na rynku i swojego
odbiorcę. W tej chwili klienci mają bardzo szeroki wybór.
Kiedyś nie było takiej konkurencji. Zegarki można było
kupić głównie w zakładach jubilerskich i zegarmistrzowskich. Teraz mamy centra handlowe, supermarkety... To
jednak w żaden sposób nie osłabiło Timemaster'a – wręcz
przeciwnie. Staramy się aby nasze produkty spełniały
przede wszystkim to zadanie do którego zostały przeznaczone – czyli dokładnego odmierzania czasu. Zegarki są
produkowane w Hong Kongu na podzespołach japońskich.
Oprócz dizajnu najbardziej istotnym elementem jest jego
serce – czyli mechanizm, który musi być bezawaryjny.
Jakość naszych produktów potwierdzają liczne wyróżnienia,
które otrzymaliśmy. Jest to m.in. Polski Sukces 2000, Firma
z Jakością przyznawana przez Polsko Szwajcarskie Centrum
Przedsiębiorczości oraz Zloty Certyfikat Przedsiębiorstwa
"Fair Play" nadawany przez Krajowa Izbę Gospodarcza.
Niezawodność jest najważniejsza?
- Równie ważną rolę odgrywa dizajn. Zegarki mamy
teraz wszędzie - w komputerach, telefonach, spotykamy
je na każdym kroku. Produkt musi być zatem nie tylko
niezawodny, ale również atrakcyjny pod względem walorów
estetycznych. Trzeba przekonać konsumenta do swojej
oferty, a to wcale nie jest łatwe zadanie. Nam się jednak to
udaje. Od początku staramy się również promować naszą
markę na wiele sposobów. Sponsorowaliśmy m.in. grupę
kolarską Weltour Timemaster – Radio Katowice, która
brała udział w największych ogólnopolskich wyścigach.
Na stałe współpracujemy również z zespołem kolarskim
Aquilla z Wadowic. W 2000 roku stworzyliśmy też specjalną
edycję zegarków dla polskich olimpijczyków startujących
w Sydney. Takie działania pomogły w sprecyzowaniu naszej
grupy docelowej.

To wyróżnia Timemaster'a spośród spośród innych firm?
- Byliśmy pierwszą polską firmą, która samodzielnie
zajęła się produkcją zegarków. Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy dobrą i solidną markę. Nasze produkty są

Jakie są plany na przyszłość?
- Cały czas walczymy o pozyskiwanie rynków zagranicznych. W Polsce udało nam się osiągnąć już bardzo wiele. Nie
oznacza to, że spoczęliśmy na laurach. Nadal pozyskujemy
nowych klientów, rozwijamy się i poszerzamy naszą ofertę.
Tej przestrzeni rozwojowej nie pozostało już jednak zbyt
wiele, dlatego otwieramy się na rynki zagraniczne. Z powodzeniem współpracujemy już z Czechami, Słowakami,
Węgrami i Chorwatami. Teraz powolutku zaczynamy
wchodzić na rynek niemiecki. Szykujemy również nową
ofertę skierowaną do zawodników MMA. Będzie to kolekcja
dla silnych mężczyzn trenujących twardy sport, dlatego
szczególną uwagę zwróciliśmy na wytrzymałość tych zegarków. To jest nowa przestrzeń, w którą chcemy wkroczyć.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem produkt będzie
już dostępny na rynku przed gwiazdką. Pomysłów jest
mnóstwo. Chcemy się nieustannie rozwijać oferując naszym
klientom najwyższą jakość. Jest jeszcze wiele do zrobienia!
Rozmawiał Tomasz Breguła

eko
Aby uratować kolonię susła perełkowanego, zdecydowano, że pas startowy lotniska
w Świdniku powstanie poza ich siedliskiem. Wycięto około 150 hektarów lasów
stanowiących tzw. zielony pierścień Lublina. Strata miała być zrekompensowana
zalesieniem innych terenów o podobnej powierzchni. Wyłożono miliony złotych,
a susły i tak wyginęły. Nikt nie ponosi za to odpowiedzialności!

I TAK WYGINĘŁY!

L

ata temu na terenie trawiastego lotniska w Świdniku (używanego wówczas przez fabrykę PZL-WSK oraz
aeroklub) przyrodnicy odkryli dużą
kolonię susła perełkowanego. To rzadkie
zwierzę, ujęte w Czerwonej Księdze. Okazało się, że w Świdniku występuje największe
skupisko tych zwierząt w Europie. Nikt nie
potrafił wyjaśnić, skąd susły wzięły się na
lotnisku. "Dzikie życie" pisało: "Fenomen ten
odkryty został stosunkowo niedawno i jest
słabo znany. Trudne do rozszyfrowania jest
pochodzenie kolonii - niektórzy twierdzą, że
zwierzęta przywędrowały do Świdnika na
pokładach śmigłowców. Faktem niezbitym
jest jednak, że susły na świdnickim lotnisku zadomowiły się znakomicie". Złośliwi
twierdzili, że susły zostały podrzucone przez
ekologów... Jedna z legend mówi, że zwierzęta zostały przywiezione z Zamojszczyzny
przez elektryka, który zakładał tam prąd.
Na tamtejszych łąkach pełno było susłów.
Zwierzęta spodobały się siostrze elektryka.
Razem więc wyłapali kilka sztuk, umieścili w kartonowym pudełku i zawieźli do
Świdnika autobusem. Tam wypuścili je na
teren lotniska...

Wiele lat później w miejsce lotniska zaplanowano budowę pasażersko-towarowego
portu lotniczego dla aglomeracji lubelskiej.
Zaprojektowano m.in. budowę betonowego
pasa startowego o długości ok. 1500 metrów,
dróg dojazdowych, budynków. "Realizacja
projektu oznaczałaby zniszczenie siedlisk
susłów i przecięcie ich terytorium na
kilka części" - alarmowali ekolodzy.
Zieloni odnieśli sukces - pas startowy przeniesiono.
Jeszcze w 2008 roku
st a rost wo pow iatowe
w Świdniku informowało: "Kolonia susłów perełkowatych, która do
niedawna była wielką
przeszkodą w budowie
lotniska w Świdniku, stała się nie lada
atrakcją dla amatorów
przyrody i artystów.
Szczęśliwie udało się
ją ominąć, dzięki czemu dziś jest to jedyne
tak wielkie skupisko tych
zwierząt w Europie. Susły

są przedmiotem zainteresowania przyrodników i plastyków...".
Kiedy ekolodzy bili na alarm, susłów
w Świdniku było 12 tysięcy. W 2009 r. było

już tylko 140. W 2010 r. naukowcy szacowali, że susłów jest zaledwie 75, potem ogłosili,
że może zostało kilkanaście sztuk!
Dlaczego susły wyginęły? Jak mówią
specjaliści, była to kolonia zamknięta,
zwierzęta krzyżowały się między sobą
i nie było nowego materiału genetycznego. Przez to rodziły się osobniki
coraz mniej odporne na różnego
rodzaju choroby. Zaszkodzić
mogła pogoda - zmienne
zimy i ulewne wiosny
spowodowały, że zimą
zwierzęta wybudzały
się za wcześnie, kiedy
jeszcze nie było pożywienia, a wiosenne
deszcze zalewały
nork i. Wreszcie
przez długi czas teren, na którym żyły
susły, nie był ogrodzony i zwierzęta
pada ł y of ia ra mi
bezpańskich kotów
oraz spuszczanych ze
smyczy psów. (as)
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Jak wyglądają ﬁnanse stowarzyszeń ekologicznych? Dotarliśmy do dokumentów
ﬁnansowych Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej.

SKĄD KASA
P

rzychody z działalności ochronę korytarzy ekologicznych
Stowarzyszenie
statutowej osiągnęł y oraz minimalizację negatywnego odw 2012 roku kwotę 507 działywania inwestycji liniowych na
Pracownia na
tys. 204 zł 92 grosze, faunę (41 tys. 825 zł), ochronę miejsc
rzecz Wszystkich w tym składki brutto określone przyrodniczo cennych (50 tys. zł),
statutem to zaledwie 4287 zł. Przy- działalność wydawniczą - miesięczIstot zamknęła
chody z działalności statutowej nik „Dzikie życie” (39 tys, 671 zł).
Na wynagrodzenia organizacja
nieodpłatnej pożytku publicznego
ubiegły rok
przyniosły 456 tys. 607 zł. Jeden wydała 157 tys. 676 zł. Organizacja
procent podatku dochodowego zatrudniała sześć osób na podstazyskiem
od osób fizycznych przyniósł sto- wie stosunku pracy. Przeciętne
warzyszeniu 197 tys. 526 zł i 65 miesięczne wynagrodzenie brutto
w wysokości
Na wynagrodzenia organizacja wydała
133 tys. 844
157 tys. 676 zł.
zł i 48 groszy.
Organizacja zatrudniała sześć osób
Uchwałą zarządu
na podstawie stosunku pracy.
stowarzyszenia, groszy. Ze środków europejskich członków organu zarządzającego
Pracownia otrzymała 148 tys. 827 organizacji wyniosło 1922 zł.
pieniądze te
Organizacja miała 67 członzł, z budżetu państwa 84 tys. 140
ków,
w ciągu roku pozyskała
zł.
Darowizny
osób
fizycznych
przekazano na
przyniosły 9812 zł, a od osób czterech, utraciła ośmiu. 31 wolontariuszy wykonywało świadczenia
prawnych 16 tys. 300 zł.
podwyższenie
Jak wygląda wydatkowanie pie- na rzecz stowarzyszenia przez
niędzy, pochodzących z 1 procenta okres krótszy niż 30 dni, sześciu
funduszu
podatku dochodowego od osób wolontariuszy było aktywnych
statutowego.
fizycznych? Pieniądze poszły na: dłużej niż 30 dni. (as)

Jak to robi Greenpeace?
Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji.
Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców. Na stronie organizacji można zadeklarować wpłatę 30, 50, 100 zł albo innej
kwoty na przykład na obronę Puszczy Białowieskiej...

Jak łatwo zostać ekologiem
Piotr Masłowski

P

iętnaście osób oraz statut
wystarczy do tego, by
założyć stowarzyszenie
ekologiczne. Kiedy stowarzyszenie zostanie wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego,
uzyskuje osobowość prawną.
Ma tzw. zdolność sądową.
Może występować przed sądem
jako strona w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych
z celami zapisanymi w swoim
regulaminie, może wytaczać
powództwa na rzecz obywateli!
- Tak naprawdę założenie
stowarzyszenia nie jest takie łatwe,procedura, zdaniem ludzi,

którzy się tym zajmują, jest i tak
dość skomplikowana. W wielu
krajach europejskich do założenia stowarzyszenia wystarczą 4
osoby, pięć osób. W Polsce trwa
dyskusja w sprawie uproszczenia procedur. Przy rejestracji
w naszym kraju, dokumentacja
idzie do sądu, sąd ją konsultuje
z właściwym powiatem. Wtedy
mogą pojawić się uwagi co do
zapisów statutowych - mówi
Piotr Masłowski, który pracuje
w zespole roboczym ds. NGO
przy prezydencie Bronisławie Komorowskim.
To broń, wykorzystywana
przez tzw. pseudoekologów. Ile
jest w Polsce organizacji ekologicznych? Strona internetowa
www.organizacje.ekologia.pl
wymienia zaledwie 20. Stowarzyszeń, które mają wpływ na
procesy inwestycyjne, mogą
być nawet tysiące. A jeśli nawet

nie ma ich na konkretnym terenie, wówczas „małą” sprawą
z danego miejsca z przyjemnością zajmie się większy brat...
Stowarzyszenie może
utrzymywać się ze składek
członkowskich, darowizn,
spadków, dochodów z działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może również otrzymywać dotacje od Skarbu Państwa
i z zagranicy. Co ważne, dochody mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową
stowarzyszenia. A dotacje ze
środków publicznych można
otrzymać tylko na realizację
konkretnego zadania.
- Jeśli organizacja korzysta
ze środków publicznych, podlega takim samym procedurom
kontrolnym jak administracja
publiczna. Jeśli dysponuje tylko
i wyłączne pieniędzmi ze składek, darowizn itp., to tylko raz

w roku składa sprawozdanie
w urzędzie skarbowym. Nie
ma natomiast organów kontroli,
które mogłyby wejść i sprawdzać
wewnątrz, ingerować. Przykładowo władze powiatu mają prawo do żądania uchwał walnego,
a nie do szczegółowej gospodarki
finansowej. Ta sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy dostanie się grant z miasta, wsparcie
ze środków europejskich itp.
Wtedy tak naprawdę podlega się
wszystkim, którzy mają prawo
kontrolować środki publiczne wyjaśnia Piotr Masłowski.
W t a k i m pr z y pad k u
kontrola może dot ycz yć
wszystkiego, ponieważ trudno
wyznaczyć granicę, organy
kontroli mają dostęp do kont
itp. Czy w takiej sytuacji jest
możliwe, by organizacja dostawała pieniądze z zagranicy
po to, by blokować inwestycje

w Polsce? - Oczywiście, że jest to
możliwe. Osobiście takich przypadków nie znam, ale słyszałem
o nich z mediów. To przypadki,
kiedy organizacje nie broniły
ekosystemu, tylko własnych
kieszeni. Cwaniaków nigdzie nie
brakuje jak w każdym innym
środowisku. To zwykle wąskie
grupy szkodników psują zwykle
opinię całego środowiska - mówi
Piotr Masłowski.
Ekologiem zostać bardzo
łatwo. Nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Zwykle
wystarczy wypełnić deklarację
członkowską i opłacić składkę...
W przy padku wolontariuszy nie trzeba nawet
płacić składek. Przykładowo
Greenpeace nie zbiera składek
od swoich wolontariuszy. „Bycie
wolontariuszem nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami
finansowymi” - czytamy na

stronie internetowej organizacji. A wolontariuszem Greenpeace może zostać każdy, kto chce
działać na rzecz ochrony środowiska oraz zgadza się z zasadą
niestosowania przemocy. „Poszukujemy osób pełnoletnich,
które zgadzają się z przyjętymi
przez nas z celem i metodami
prowadzenia kampanii, chciałyby poszerzyć swoje umiejętności
i mogą poświęcić miesięcznie
co najmniej kilka godzin na
rzecz organizacji, w zależności
od założonej przez siebie intensywności działań. Atutem
będą wszelkie niestandardowe
umiejętności, komunikatywność, umiejętność współpracy
w grupie, prawo jazdy oraz znajomość języka angielskiego (...).
Mile widziana jest kreatywność,
komunikatywność, dyskrecja” czytamy na stronie Greenpeace.
Antoni Strzelecki
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- czy to naprawdę hamulec?

Zeszłotygodniowe uroczyste otwarcie inwestycji na Pilsku, o którym szerzej piszemy
w zasadniczej gazecie, ma otworzyć inwestycje turystyczne w Beskidach. Dlaczego tak się
dzieje, że w naszym kraju były one przez lata blokowane?

C

ałe “zło” próbuje wytłumaczyć się Naturą 2000.
Czym tak naprawdę jest
Natura 2000? To inicjatywa podjęta w celu zachowania
bogatego dziedzictwa naturalnego
Europy. Program umożliwia współdziałanie wszystkich 27 państw Unii
Europejskiej w zakresie ochrony
najbardziej cennych gatunków
i siedlisk na całym ich obszarze występowania w Europie, niezależnie
od granic państwowych. Głównym
celem programu jest stworzenie
ekologicznej sieci obszarów znanej pod nazwą „sieć Natura 2000”.
Łącznie obszary te są największym
systemem obszarów chronionych
na świecie.
W skład sieci Natura 2000
wchodzą dwa typy obszarów: ptasie
(obszary specjalnej ochrony ptaków)
oraz siedliskowe (specjalne obszary
ochrony siedlisk). Obszary są bardzo
zróżnicowane. Mogą obejmować
istniejące tereny chronione (parki
narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe) i obszary nie planowane do
objęcia ochroną (np. obszary o zróżnicowanym krajobrazie rolniczym
i różnorodności gatunków). W Polsce
Natura 2000 jest tworzona od akcesji
do UE, czyli od 2004 roku. Do tej
pory w naszym kraju utworzono
około 1000 obszarów Natura 2000,
które obejmują 19,8 proc. powierzchni kraju. Sieć Natura 2000 w UE liczy
ok. 26 tys. obszarów zajmujących ok.
145 tys. km kw. powierzchni morskiej
i blisko 800 tys. km kw. powierzchni
lądowej (18 proc. powierzchni krajów
UE). W 2011 r. decyzją KE obszar
Natura 2000 rozszerzono o kolejne
18,8 tys. km kw.
Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach Natura
2000 opiera się przede wszystkim
na ograniczaniu działań mogących
w znaczący sposób pogorszyć właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000. Zgodnie z zapisami tej

- Z takich inwestycji, z takiego zasiewu, można czerpać zyski i zebrać wielki plon - mówił ojciec Tomasz Bik, proboszcz korbielowskiej parafii.

ustawy, zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub
w połączeniu z innymi znacząco
negatywnie oddziaływać na cele
ochrony danego obszaru Natura
2000, niezależnie od ich położenia
względem obszaru. Nie oznacza to
jednak, że na obszarach Natura 2000
nie można realizować przedsięwzięć
– zabronione jest to co ma znaczący
negatywny wpływ na cele ochrony
poszczególnych obszarów.
W szczególnych przypadkach
istnieje możliwość realizacji działań
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000,
jeżeli wynikają one z przesłanek
nadrzędnego interesu publicznego,
udokumentowany zostanie brak
rozwiązań alternatywnych oraz
zapewni się wykonanie kompensacji
przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura

2000. Dodatkowo, jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie
oddziaływać na siedliska i gatunki
priorytetowe, przed wydaniem zgody na jego realizację (w praktyce
najczęściej przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach) należy wystąpić o opinię do
Komisji Europejskiej. Opinia taka
jest konieczna, gdy inwestycja będzie
realizowała inny nadrzędny interes
publiczny, wykraczający poza cele
związane ze zdrowiem publicznym,
bezpieczeństwem powszechnym lub
pozytywnymi skutkami o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska.
- Natura 2000 nie stanowi zagrożenia dla procesów inwestycyjnych
a priori, a jedynie kierunkuje je tam,
gdzie ich przeprowadzenie będzie
miało mniejszy wpływ na przyrodę, minimalizując w ten sposób
ich ogólny wpływ na środowisko.
Zabronione jest jedynie to, co może

znacząco negatywnie oddziaływać
na cele ochrony danego obszaru Natura 2000. Kwestia oddziaływania
poszczególnych działań jest natomiast każdorazowo przedmiotem
indywidualnej oceny dokonywanej
przez właściwe organy administracji
- czytamy w materiałach, poświęconych Naturze 2000.
W całej Europie istnieje wiele
przykładów przedsięwzięć podejmowanych na obszarach Natura
2000. Zdarza się, że konieczne jest
wprowadzenie niewielkich zmian,
aby zapewnić koegzystencję współczesnego użytkowania obszarów
z ochroną występujących gatunków
i siedlisk. Czasem wymagane są
również działania kompensacyjne,
których celem jest wyrównywanie
szkód w środowisku.
Dlaczego więc w Polsce z inwestycjami tak źle, skoro jest tak
dobrze? Dlaczego przykładowo

na Słowacji, również objętej Naturą 2000, inwestycje turystyczne
trwają w najlepsze? Janusz Majcher,
burmistrz Zakopanego, w artykule
“Narciarze poszusują na słowackie
stoki” autorstwa Haliny Kraczyńskiej, opublikowanym w “Gazecie
Krakowskiej”, przypomina, że
władze Polski postanowiły objąć
Naturą całe Tatry, choć Słowacy
ostrzegali, że to zahamuje rozwój
regionu. - Teraz oni budują wyciągi
nawet na południowych stokach, pod
Gerlachem. My mamy w Tatrach
dwa wyciągi, a inwestor przez wiele
lat walczył, by kolejka na Kasprowy mogła przewozić... 360 osób na
godzinę - mówił w tym tekście Janusz Majcher.
Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
www.natura2000.gdos.gov.pl.

Opracował: Antoni Strzelecki
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EKOLODZY

próbowali zablokować

elektrownię

R

ybnicka elektrownia
została wybudowana 40
lat temu. Właśnie kończy
się żywotność bloków
energetycznych. Za kilka lat będzie je trzeba po prostu wyłączyć.
W zeszłym roku francuski koncern EdF ogłosił budowę nowego
bloku energetycznego, który miał
zastąpić wysłużone moce. - Projekt
budowy nowego bloku w Rybniku
pozwoli nam silniej zaznaczyć naszą obecność w Polsce, by stała się
ona platformą rozwoju Grupy EdF
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Budowa elektrowni w Rybniku to
największa jak dotąd inwestycja
zagraniczna polskim sektorze
energetycznym. Jej wartość wynosi 1,8 miliarda euro! Nowy blok
o mocy 900 MW będzie gotowy
w 2018 roku, będzie opalany pyłem
węglowym i biomasą, a zastąpi
cztery z ośmiu najstarszych bloków, więc zostaną one wyłączone
- chwalili się Francuzi.
Radość nie trwała długo. Oto
w grudniu 2012 roku Francuzi
podjęli decyzję o wstrzymaniu
inwestycji na trzy miesiące.
Powody były trzy. Pierwszym
problemem była decyzja Komisji
Europejskiej w sprawie przydziału
uprawnień do emisji CO2. Polska
otrzymała wówczas 405 mln ton
uprawnień, ale nie dla nowych
elektrowni. - Razem z polskimi
władzami rozmawiamy z Komisją
Europejską, aby wyjaśnić jej, że
nowy blok w Elektrowni Rybnik
to nie jest nowy projekt, tylko jest
to odtworzenie istniejących mocy.
W Rybniku chcemy zastąpić stare bloki o łącznej mocy 900 MW
nowym blokiem o tej samej mocy
- mówili Francuzi.
Drugim problemem był projekt ustawy o OZE (odnawialne
źródła energii) i zawarte w nim
regulacje dotyczące współspalania biomasy. - W chwili podjęcia
decyzji o budowie nowego bloku
w Rybniku istniały określone
uregulowania prawne dotyczące
współspalania biomasy. Zakładaliśmy, że w nowym bloku będziemy współspalać do 8 proc.
biomasy. W projekcie ustawy

Kiedy cały Śląsk martwił
się wstrzymaniem
przez francuski koncern
EdF budowy nowego
bloku energetycznego
w Rybniku, ekolodzy
mówili o szkodliwości tej
inwestycji! Ostatecznie
Francuzi zdecydowali
o zaniechaniu tej
inwestycji. Powodem były
jednak pieniądze...

o OZE dotychczasowe rozwiązania zostały jednak podważone
- podkreślali Francuzi. Trzecią
kwestią były uwarunkowania
gospodarcze, które wpływały na
ograniczone zapotrzebowanie na
energię. W ciągu trzech miesięcy
istnieje możliwość wznowienia
projektu, ale tylko wtedy, kiedy
zmienią się przesłanki, jakie doprowadziły do jego wstrzymania

- czyli darmowe CO2 dla nowych
elektrowni i zmiana propozycji
dot. wsparcia dla współspalania
biomasy - zapowiedzieli Francuzi.
W sprawę włączyli się ekolodzy. "Kontynuowanie wstrzymanej budowy wymagać będzie
utrzymania pomocy państwa dla
technologii współspalania biomasy z węglem. Dla polskich podatników oznaczałoby to wsparcie

tej elektrowni kwotą rzędu 175
milionów złotych rocznie" – napisali ekolodzy w piśmie do mediów.
Koalicja Klimatyczna apelowała,
aby zlikwidować wsparcie dla tej
"szkodliwej ekologicznie i nieefektywnej technologii". Jej zdaniem te
fundusze, zamiast na wspieranie
EdF, należałoby przeznaczyć na
rozwój energetyki obywatelskiej
– na przykład na dofinansowanie

w Rybniku i w okolicach wymiany
przestarzałych, trujących pieców
węglowych na nowe, ekologiczne,
wykorzystujące lokalne zasoby
energii odnawialnej.
Ekolodzy przypominali, że
warunkiem opłacalności nowego
bloku w Rybniku, który miałby
współspalać biomasę z węglem, jest
zapewnienie w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii utrzymania wsparcia dla tej technologii
na obecnym poziomie. W latach
2006-2010 roku kosztowało ono
Polaków 3,9 mld zł, a EdF był do tej
pory największym beneficjentem
tej pomocy publicznej, spalając
rocznie 900 tys. ton biomasy.
Ministerstwo Gospodarki deklarowało ograniczenie wsparcia dla
współspalania w przygotowywanej
obecnie ustawie następnie ogłosiło
jednak, że rząd jest zdeterminowany, aby inwestycja w Rybniku była
kontynuowana. Jeśli nowa ustawie
zapewni utrzymanie wsparcia na
obecnym poziomie, elektrownia
w Rybniku otrzymywałaby z tego
tytułu co roku wspomniane ponad
175 milionów złotych. - Rząd sam
sobie zaprzecza. Z jednej strony
deklaruje, że nie chce wspierać tego
najmniej efektywnego i najmniej
ekologicznego sposobu produkowania energii. Z drugiej chce ratować inwestycję, która tylko dzięki
wydatnej pomocy państwa może
być opłacalna. Zamiast wspierać
niekonkurencyjne bloki węglowe,
powinniśmy rozwijać energetykę
obywatelską, opartą na mikroźródłach, z których korzyści odnosić
mogliby wszyscy obywatele naszego kraju – mówi Kuba Gogolewski,
koordynator ds. energii w Polskiej
Zielonej Sieci, organizacji członkowskiej Koalicji Klimatycznej.
Na początku czerwca EdF poinformował, że nie będzie budował
nowego bloku energetycznego.
Zamiast tego zmodernizuje cztery najstarsze bloki. To przedłuży
żywot elektrowni o 15 lat. Firma
zainwestuje 300 mln euro i utrzyma miejsca pracy w Elektrowni
Rybnik. Pierwotnie miała zainwestować 1,8 miliarda euro...
Antoni Strzelecki
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Jak bronić się przed
kąsającymi owadami?

Planując wyprawę do lasu i nad
wodę, musimy liczyć się z towarzystwem komarów. Niektóre są
tylko uciążliwe, inne stanowią
prawdziwe zagrożenie dla naszego zdrowia.
Komary, kleszcze czy meszki to
prawdziwe utrapienie podczas
urlopu na łonie natury, a że
agroturystyczny wypoczynek
lubimy coraz bardziej, warto
przygotować się na spotkanie
z wszechobecnymi, uprzykrzającymi nam życie owadami.

Komary

Komary, a właściwie komarzyce
(bo wyłącznie samice tych owadów potrzebują ludzkiej krwi
do złożenia jaj) atakują nas od
wiosny do jesieni. Szczególnie
aktywne są na terenach podmokłych i znajdujących się w pobliżu wód stojących, nad ranem

i pod wieczór. Ich ukąszenia
mogą powodować podrażnienia
skóry, rzadziej opuchliznę, jednak poważniejszych dolegliwości
nie musimy się obawiać.

Psikaj, wcieraj, łykaj…
By nie paść ofiarą brzęczących
krwiopijców, najlepiej stosować
preparaty odstraszające. Na
rynku dostępne są w różnej postaci: aerozol, mleczko, żel, krem.
Większość z nich zawiera działającą do kilku godzin substancję
czynną , która odstrasza komary.
Możemy także kupić anty komarowe chusteczki, które służą do
przecierania skóry w razie nagłego ataku owadów. Dla małych
dzieci warto wypróbować anty
komarowe bransoletki i plastry.
Przed wyjazdem na łono natury
sprawdza się również łykanie witaminy B1. Nasza skóra wydziela
wtedy zapach, którego komary
nie lubią. Owady unikają także
podobno aromatu goździków,
mięty, wanilii, liści laurowych,
trawy cytrynowej, eukaliptusa,
czeremchy czy geranium. Może
warto więc spróbować posmarować się rozcieńczonymi olejkami

eterycznymi. Na otwartej przestrzeni naszymi sprzymierzeńcami w walce z owadami mogą być
tzw. „odstraszacze” np. w postaci
zapalanych, dymiących spiralek.
Można kupić specjalne anty komarowe świeczki lub pochodnie.
Komary i nie lubią też dymu, np.
z grilla.

By zminimalizować ryzyko ukłuć
podczas snu, warto w oknach
pomieszczenia zamontować siatki (moskitiery), a do kontaktów
włożyć odstraszające urządzenia
elektryczne . Szczególnie, jeśli
w pokoju nocować ma dziecko.
Także wózek i łóżeczko malucha
powinniśmy zabezpieczyć specjalną moskitierą

Kleszcze

O ile spotkanie z komarem
jest tylko nieprzyjemne, o tyle
kleszcz może już być groźny dla
naszego zdrowia. Te małe pajęczaki mogą przenosić w ślinie
zarazki boreliozy, anaplazmozy
albo wirusowego zapalenia opon
mózgowych. Ale bez paniki, nie
musimy od razu rezygnować
z wycieczek do parku czy grzybobrania. Nie każdy kleszcz jest
zarażony, więc nie każde ugryzienie kończy się chorobą.
Aby nie paść ofiarą kleszcza
należy odpowiednio przygotować się do spaceru – nogawki
spodni włożyć w skarpetki,
zapiąć szczelnie mankiety koszuli, nie zaszkodzi też kapelusz
z szerokim rondem. Wybierając
się w teren, gdzie mogą czaić się
kleszcze, najlepiej wspomagać
się preparatami odstraszającymi insekty– spryskać należy
skórę i ubranie. Można też się
zaszczepić. Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu
mózgu daje odporność na 3 lata.
Pamiętajmy, że szczepienia należy
wykonać odpowiednio wcześniej
(dwie pierwsze z trzech dawek powinny zostać podane do marca).

poparzeń słonecznych?
Każdemu zdarzyło się chyba poparzyć podczas opalania. Oczywiście
lepiej zapobiegać zamiast leczyć
i stosować kremy z filtrem oraz po-

woli przyzwyczajać skórę do słońca. Kiedy jednak zostaniemy poparzeni przez promienie UV dobrze

wiedzieć, w jaki sposób łagodzić
skutki poparzenia słonecznego.
Najpopu la r n iejsz y m środkiem na oparzenia są balsamy
i kremy zawierające D-pantenol
i lanolinę. Ten pierwszy to nic
innego jak prowitamina B5,
która bardzo łatwo wchłania się
w skórę i stymuluje jej regenerację. Pozostawia skórę widocznie
nawilżoną i elastyczną. Lanolina
jest to substancja pochodzenia
zwierzęcego, zabezpieczająca skórę przed utratą wody, co również
przyśpiesza proces jej regeneracji
i widocznie poprawia wygląd.
Kolejnym dobrym sposobem na
poparzenia jest okład z kefiru,
jogurtu lub zsiadłego mleka odpowiednio nawilży skórę oraz ją
schłodzi. Przynosi uczucie ulgi
poparzonej skórze. W przypadku
dzieci delikatna skóra wymaga

foto: www.sxc.hu

Jak łagodzić skutki
specjalnych środków. Najlepsze
są naturalne wyciągi z cebuli
i czosnku działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie do kupienia
w każdej aptece. Warto się w nie
zaopatrzyć przed wyjazdem na
wakacje z dziećmi. Ok łady
z zimnej wody lub lodu pomogą przy wrócić odpowiednią
temperaturę rozgrzanej skórze
i będą działać przeciwbólowo. Nakładając okład z lodu lub po prostu
ręcznik nasączony zimną wodą na
poparzone miejsce, po chwili odczuwa się ulgę. Po każdym prysznicu czy kąpieli należy nawilżyć
skórę odpowiednimi preparatami.
Najlepiej, żeby balsam zawierał witaminę E, która pomoże twojej skórze się zregenerować. W drogeriach
można również zakupić balsamy
przeznaczone do poparzeń skóry
(działają kojąco, przeciwbólowo).

Maseczka domowej roboty stosuje się ją głównie na poparzenia
twarzy. Wystarczy wymieszać ze
sobą: 2 łyżki glinki kosmetycznej, 1
łyżkę miodu, 1 łyżkę cytryny oraz
2 sproszkowane goździki. Kompres
z zimnej miętowej herbaty przykładamy na poparzone miejsca
i potrzymajmy około kwadrans.
Mięta pozostawi przyjemne uczucie chłodu na skórze. Aloesowy żel
lub sok ze świeżego ogórka przyniesie natychmiastowe uczucie ulgi
i nawilża odpowiednio skórę.
Jeżeli na twojej skórze pojawiły
się bąble to znak, że to już nie jest
zwykłe poparzenie wakacyjnym
słońcem, ale niebezpieczne poparzenie II-go stopnia. W takiej
sytuacji powinno się niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza. (AK)

Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Czas nagli – jesteś już coraz bardziej
zmęczony całą sytuacją. Nie martw się ostatnią awarią – lepiej teraz wydać na naprawę
i później nie mieć kłopotów do zmartwień.
Ryby 21.02. – 20.03.
Twoi bliscy zrobili już wszystko –
reszta należy do ciebie. Czasami sukces
zależy od takich właśnie drobiazgów jak
porządek w dokumentach lub regularny wypoczynek.
Baran 21.03. – 20.04.
Spełnienie twoich zamierzeń natrafi na poważne trudności. Choroba może
zniweczyć wiele, ale nie zapominaj o tych
wszystkich, którzy, jeszcze tak niedawno,
tak ciepło myśleli i mówili o całym przedsięwzięciu.
Byk 21.04. – 21.05.
Nie lekceważ czyjegoś zaufania. Wypełnij ze swojej strony wszystkie
zobowiązania, również te, które przejąłeś, a które nie mają wiele wspólnego z twoją osobą. Dostaniesz też sporo ważnych i potrzebnych informacji.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Koniec tygodnia będzie związany
z kilkoma niedogodnościami. Poradzisz
sobie z nimi, jeżeli przyjmiesz pomoc przyjaciół. Niestety zaplanowane wcześniej
służbowe spotkania odbędą się bez ciebie.
Rak 22.06. – 22.07.
Przemęczenie to jeden z pierwszych
objawów. Potraktuj poważnie rozmowę
z lekarzem. Jego propozycje są do przyjęcia. Teraz będziesz bardziej potrzebny
w domu, na miejscu.
Lew 23.07. – 22.08.
Tym razem nie musisz martwić się
o to, co powiesz wieczorem przez telefon.
W sobotę, twoje doświadczenie będzie
konieczne w czasie trudnych rozmów. Postaraj się dokładnie zapamiętać wszystkie
prośby wspólnych znajomych.
Panna 23.08. – 22.09.
Zrób sobie kilka dni wolnego – niewykluczone, że będziesz potrzebny, tak jak
kiedyś już. Z drugiej strony zadbaj o swoje
interesy – chodzi o to, żebyś nie „przegapił”
np.: miłego sobotniego wypadu.
Waga 23.09. – 23.10.
Propozycję, którą za kilka dni dostaniesz, potraktuj jak sprawdzian.
Wiesz przecież, że jeśli wszystko pójdzie
dobrze, to twoja sytuacja zawodowa poprawi się i to bardzo. Nie dziw się więc,
temu, że chodzisz podenerwowany.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Czeka cię miłe towarzyskie spotkanie - nastaw się jeszcze na długie
rodaków rozmowy. Dzień wolnego byłby
wskazany - poproś przełożonych - masz
większe szanse niż ci się wydaje. Cierpliwie poczekaj na telefon.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Postaraj się jeszcze przed czwartkiem dostarczyć wymagane dokumenty. Nie forsuj wzroku - już niedługo będziesz zmuszony do długiej pracy w złych
warunkach. Na szczęście te niedogodności
prędko miną.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Wieczorny spacer dostarczy wam
wielu wrażeń. Nawet tego się nie
spodziewałeś. Nie zapomnij o tym, co
obiecałeś swoim kolegom. Czymś przecież
trzeba się wkupić... W sobotę będziesz
miał szansę odpocząć.
Hogatha
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Szaleją na desce na

Hubertusie
Wakeboarding
na Śląsku zyskuje
coraz więcej fanów.
W Mysłowicach
od niedawna
mamy możliwość
spróbowania
swoich sił
w ślizganiu się na
desce po wodzie.

Na

pomysł stworzenia Wake Parku
na terenie kąpieliska Hubertus wpadli Michał Barański i Piotr
Wodzisławski. Wyciąg w Mysłowicach zbudowano pod koniec
czerwca. W wodzie postawiono
dwa maszty w odległości ponad
230 metrów i rozciągnięto pomiędzy nimi linę. Pierwszych wskazówek udziela instruktor. Jadący
na desce chwyta drążek i zostaje
wyciągnięty na wodę. Wyciągiem
cały czas steruje operator, a jeżeli

ktoś się przewróci to drążek do
niego automatycznie wraca. To dopiero drugi wyciąg wakeboardowy
na Śląsku. Pierwszy już od roku
działa na Skałce w Świętochłowicach. – Uprawialiśmy wcześniej
wakeboarding i doszliśmy do
wniosku, że zdecydowanie brakuje
takich miejsc w naszym regionie.
Hubertus okazał się idealnym
rozwiązaniem. Jest to sport coraz
bardziej popularny. Prosty i zarazem widowiskowy, który ma
przed sobą ciekawą przyszłość.
To także letnia alternatywa dla
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fanów narciarstwa – opowiada
Piotr Wodzisławski z Wake Lake
Hubertus.
Nowe miejsce przyciągnęło zarówno profesjonalistów, jak i osoby, które dopiero debiutują w tym
nietypowym sporcie. - Swoich sił
spróbować może każdy. Pływają
dzieci i osoby starsze. Nie wolno
tylko na początku bać się wody.
Podczas nauki na pewno nikomu
nic się nie przytrafi. Jeżeli ktoś
już zaczyna wykonywać triki, to
dopiero wtedy pojawia się ryzyko
– wyjaśnia Michał Barański.
Korzystać z wyciągu można
codziennie od godziny 7 do godzin wieczornych, kiedy ślizganie ze względu na ograniczoną
widoczność jest już niemożliwe.
15-minutowa jazda do godziny 15
kosztuje 35 zł, a późnej 5 zł więcej.
Za wynajęcie całego wyciągu na
godzinę zapłacimy 125 zł - do godziny 15 i 150 zł już po godzinie
15. Jest też możliwość wynajęcia
wyciągu na cały dzień lub kupienia
karnetu na cały sezon. By poszaleć
na tafli wody potrzebne są jeszcze
tylko deska, pianka, kamizelka
i kask. Można je wypożyczyć za 10
zł. – Dziś jeździłem po raz pierwszy i to naprawdę ekstra uczucie.
Fajnie, że w tym miejscu pojawiła

się nareszcie jakaś atrakcja, które
może urozmaicić spędzanie wolnego czasu – podkreśla Marcin
z Mysłowic.
Mimo że Wake Lake Hubertus
znajduje się w sąsiedztwie trzech
miast - Mysłowic, Sosnowca i Katowic, to kilku kierowców miało
już problem, żeby tu trafić. – Jak
ktoś przyjeżdża w te rejony pierwszy raz, to można faktycznie zabłądzić. Ustawiliśmy już jedną tablicę
informacyjną. Wskazówki jak do
nas trafić umieściliśmy także na
naszym Facebooku – tłumaczą.
Michał i Piotr zapowiadają, że to
nie koniec zmian na mysłowickim
kąpielisku. - Myślimy nad drugim
systemem, ewentualnie chcielibyśmy wydłużyć wyciąg. Coraz
więcej osób do nas przyjeżdża
i przekonuje się do tego sportu.
Wiadomo, że robimy to wszystko
bardziej z pasji, ale każda nowa
inwestycja musi dobrze przemyślana. W przyszłym roku chcemy
wystartować już w majówkę –
podsumował Piotr Wodzisławski.
Ten sezon w Wake Lake
Hubertus ma potrwać do końca
września, ale już dziś widać po
liczbie chętnych, że nowa atrakcja
mysłowickiego kąpieliska przypadła ludziom do gustu.

WAKEBOARDING - sport wodny, polegający na płynięciu na powierzchni
wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu. Wakeboarding powstał z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu. (źródło: Wikipedia).

ŚLĄSKIE!

Jeżeli tak, to teraz masz szansę pochwalić się swoimi
fotografiami z najciekawszych miejsc województwa
Śląskiego.
Rozpoczęły się wakacje, czyli czas wypoczynku i podróży.
Nie wszyscy jednak wybiorą się na zagraniczne wojaże,
czy nad Bałtyk. Wielu z nas postawi na województwo
śląskie, które w poprzednim roku odwiedziło ponad
4 miliony turystów. Ogromnym atutem naszego regionu
jest jego różnorodność. Znajdziemy tu między innymi
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a z drugiej
strony Zamek Ogrodzieniec w Podzamaczu i Muzeum
Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli zrobiliście ciekawe zdjęcia
podczas wakacyjnego wypadu w Śląskiem, to prześlijcie je
z krótkim opisem na adres redakcja@kurierpolski24.pl.
Mogą to być górskie widoki, ale również industrialne
klimaty. Fotografie zostaną opublikowane na łamach
naszego tygodnika.
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Do sprzedania dom wolnostojący,
dwukondygnacyjny usadowiony na
działce ok.500m2. Tel. 603 242 344
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie
usytuowane na piątym piętrze w bloku
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881
Oferujemy do sprzedaży mieszkania
o pow. 75mkw położone na os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206
Sprzedam mieszkanie
M3 - 2 pokoje, 45m2. Cena do negocjacji.
Tel. 691-236-179

Zatrudnię pracownika z prawem
jazdy kat. B na stanowisko telemonter.
Tel. 506 106 626
Szukamy energicznych pracowników
do pracy w firmie finansowo-prawnej.
Tel. 516 187 725.
Firma z Poznania zatrudni do prac
budowlanych. Tel. 607-044-750.
Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu
zatrudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki finansowe. Tel. 512 375 820
Praca dla murarzy w Warszawie, dla
zainteresowanych więcej informacji
telefonicznie po god z . 15:15.
Tel. 793 088 470

Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię
soków naturalnych w Katowicach.
Tel. 507-114-540

Zatrudnię solidne osoby do rozklejania ulotek na terenie całego
Śląska od poniedziałku do soboty
od 8-14. Tel. 515 875 463

lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

lacji tel. 513-367-700
USŁUGI

Spr z ed a m Ni s s a n Pr i mer a
Tel. 516 303 594
PILNIE SPRZEDAM! Mercedes
Sprinter 902, 1999 rok. Tel. 518 690 892

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001

Sprzedam Opla Astra stan bdb.
zadbana 1997. Tel. 782 064 327
Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI
(5 4 K M ) (d r u g i w ł a ś c i c i e l ).
Tel. 504 852 826.

Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV
– możliwość podbicia gwarancji.
Tel. 503-846-676
USŁUGI FRYZJER SK IE
- w domu klientki. Tel. 32 241 47 46

Zapewniamy profesjonalny montaż, przegląd klimatyzacji i wentylacji Tel. 513-367-700
Skup samochodów cały Śląsk.
Tel. 510-389-890
Malowanie domów – elewacja,
tynki, docieplenia i inne prace remontowe, Tel. 793-959-540

............................................................................................................................
............................................................................................................................
Data emisji: .......................................... Podpis: ......................................
Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

............................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................

.......................................................

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Adoptuję kota perskiego z okolic
Katowic. 531-070-296
KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIWNE: ETYKIETY, PODSTAWKI, REKLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369

tel. 516 066 653

Sprzedam odbiornik szerokopasmowy AOR AR-mini 700zł Katowice
e-mail: dr1126@vp.pl

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

Zabytkowy gramofon, nakręcany,
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby,
wersja podróżna. Cena: 500zł.
Tel. 607 311 444
Sprzedania akordeon w bardzo
dobrym stanie Weltmeister Amigo 80
b.3ch.kol.perłowa wiśnia. Cena: 850 zł.
Tel. 535 284 107
Sprzedam Starą Maszynę do Szycia
LADA stan dobry, całkowicie sprawna. Cena: 70 zł. Tel. 500 283 799

CYKLINOWANIE

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Przeprowadzki
Kompleksowe

NIP: ..........................................................

TRANSPORT LOK ALNY
KRA JOW Y
MIĘDZYNARODOW Y

tel. 531 944 531

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl
Poszukujemy Dziennikarza
Wymagana duża samodzielność.
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

32 494 33 57

PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe w Katowicach
na ul. Kantorówny. Tel. 604 500 812

Meble kuchenne, biurowe,szafy
na dowolny wymiar, garderoby oraz
zabudowa wnęk. Tel. 602 608 749

............................................................................................................................

tel.

Sprzedam mieszkanie 2-pok,
ul.Słoneczna, VIIp, balkon, co, 140tys.
Tel.: 603 24 23 44 DOM

Poszukuję do stałej współpracy doświadczonych krawcowych z woj. Śląsk iego lub Ma łopolsk iego.
Tel. 730-148-460

Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów. Tel. 518-778-863

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Zatrudnię Kierowcę z samochodem
do rozwozu pizzy. Tel. 601 143 160

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

Sprzedam mieszkanie 2-pok,
ul.Złota blisko Parku Śląskiego,
40m, parter, balkon, co, 128tys.
Tel.: 603 24 23 44 DOM

DROBNE

BIURO REKLAMY

Poszukujemy osoby z doświadczeniem do pracy w biurze nieruchomości
w Katowicach, Tel. 603 242 344

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

Chcesz sprzedać lub wynająć
mieszkanie lub dom? Zadzwoń
tel.32 203 75 97, 603 24 23 44 DOM

DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice.
Tel.665 535 489

dn
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PR ACA
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lacji tel.
513-367-700
NIERUCHOMOŚCI

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: zarzad@mediagold24.pl

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@mediagold24.pl
tel. 32 494 33 57
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jswoboda@kurierpolski24.pl
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Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
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14 Policja
Aresztowany
za usiłowanie
zabójstwa

Na

wniosek policjantów i prokuratury
chor z owsk i s ąd
aresztował 29-latka, który ranił
nożem swojego kolegę. Dzisiaj
podczas rozprawy sądowej nastąpiła zmiana kwalifikacji prawnej
czynu. Mężczyzna podejrzany
jest o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu. Grozi mu nawet
dożywocie.
W poniedziałek w jednym
z mieszkań przy ulicy Armii
Krajowej odbywała się zakrapiana alkoholem impreza, z okazji
narodzin dziecka. Podczas "pępkowego", w którym uczestniczyło
trzech mężczyzn doszło do awantury. Świeżo upieczony tatuś zabrał z kuchni nóż, którym ugodził
w brzuch swojego o rok młodszego kolegę. Przybyły na miejsce
zespół pogotowia ratunkowego
przewiózł rannego do szpitala. 29latek zamiast na porodówkę trafił
do policyjnego aresztu. W czasie
zdarzenia miał ponad 2 promile
alkoholu, a ranny 28- latek 3,5
promila. Dzisiaj na wniosek chorzowskich śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował
sprawcę na okres trzech miesięcy.
Podczas rozprawy została również
zmieniona kwalifikacja prawna
czynu. Mężczyzna podejrzany jest
nie tylko o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ale
również o usiłowanie zabójstwa.
Grozi mu nawet dożywocie.

www.kurierpolski24.pl

Brutalny atak w Strzebiniu

Policja zatrzymała, a
prokuratura postawiła
zarzuty 19-latkowi,
który podczas
kłótni zaatakował
mężczyznę maczetą,
odrąbując mu 2 palce
i raniąc w głowę.
Odpowie teraz za
usiłowanie zabójstwa.

Do

krwawo zakończonej awantury pod
siłownią doszło
w Strzebiniu pod Lublińcem.
Podczas treningu w siłowni,
pomiędzy 28-latkiem z Psar
a 19-letnim mieszkańcem Piasku doszło do kłótni. Kiedy wyczerpały się słowne argumenty,
19-latek wyciągnął maczetę i zaatakował nią mężczyznę. Zadając
kilka ciosów napastnik obciął
dwa palce dłoni i ranił w głowę 28-latka. Ranny mężczyzna

winy. W trakcie przesłuchania
wskazał, że nasiona marihuany
kupił w internecie, a następnie
zasadził je w pobliżu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego przy
ulicy Jordana w Zabrzu. Policjanci
zabezpieczyli w sumie 16 krzewów
konopi indyjskich. Jak ustalono
zatrzymany, który jest uczniem
jednej z miejscowych szkół zawodowych, hodowlę prowadził na
własny użytek. Wpadł w chwili,
kiedy przyszedł doglądnąć jak rosną jego sadzonki. Jeszcze wczoraj
mężczyźnie przedstawiono zarzut
uprawy konopi za co grozi mu do
3 lat pozbawienia wolności.

Uderzyła w autobus
– miała 4 promile

Nielegalna
plantacja w Zabrzu

P

olicjanci z wydziału kryminalnego w kompleksie
leśnym przy ulicy Jordana
w Zabrzu zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o uprawę środków
odurzających. Podejrzany po doprowadzeniu do komendy przyznał się do hodowli marihuany.
W sumie operacyjni zabezpieczyli 16 krzewów konopi indyjskich.
Zatrzymany to 21-letni zabrzanin, który po doprowadzeniu do komendy przyznał się do

został przetransportowany do
szpitala. Lekarze określają jego
obecny stan jako stabilny i nie
zagrażający życiu.
Po ataku napastnik uciekł do
swojego mieszkania. Zaledwie
po godzinie siedział już skuty

kajdankami w radiowozie. Napastnik był trzeźwy. Usłyszał
już zarzut usiłowania zabójstwa.
Decyzją lublinieckiego sądu, został tymczasowo aresztowany.
Śledczy ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

kierunku. W rezultacie uderzyła
w tył autobusu komunikacji
miejskiej, niszcząc w swoim samochodzie zderzak. Ciekawie
zrobiło się dopiero, kiedy na miejsce zderzenia przyjechała policja.
Kobieta oświadczyła bowiem, że
nie zauważyła autobusu bo ...miała
zielone światło. To ciekawe o tyle,
że na tej stacji nigdy nie było sygnalizacji świetlnej.
Szybko okazało się, skąd
u kobiety takie majaki. 43-letnia
kierująca miała bowiem prawie 4
promile alkoholu w swoim organizmie. Po badaniu alkomatem
okazało się, że kobieta ma prawie
4 prom. alkoholu w organizmie.
Kierująca odpowie za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości
oraz spowodowanie kolizji drogowej. Na szczęście w zdarzeniu
nikt nie ucierpiał.

stwierdzić zgon. Tragicznie zmarłym mężczyzną okazał się 56-letni
mieszkaniec kamienicy, który karkołomnie wchodził z przybudówki
przez okno do swego mieszkania.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wchodził przez okno, bo
zapomniał kluczy do domu.
Obecnie trwają intensywne
czynności dochodzeniowo-śledcze
mające wyjaśnić wszystkie okolicznego tego zdarzenia - w tym
fakt, czy mężczyzna był trzeźwy.
Czynności te nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Chorzowie.

Tragiczna śmierć
w Świętochłowicach

P

olicjanci z rybnickiej
drogówki interweniowali wobec kobiety, która
swoim samochodem wjechała
w autobus. Kobieta uparcie twierdziła, że miała zielone światło
wyjeżdżając ze stacji paliw, gdzie
tak naprawdę sygnalizacji nie ma
i nigdy nie było.
Do nietypowego wypadku doszło w rejonie ulic Budowlanych
i Góreckiego. 43-letnia kobieta,
kierująca Oplem Astrą podczas
wyjeżdżania ze stacji benzynowej
zamiast zastosować się do znaku
nakazu jazdy w prawo, postanowiła skręcić w przeciwnym

Z

ginął, spadając z wysokości drugiego piętra.
W Świętochłowicach, na
podwórku jednej z kamienic
przy ulicy Fornalskiej znaleziono ciało mężczyzny. Wszystko
wskazuje na to, że zginął podczas
przechodzenia z przybudówki do
okna swojego mieszkania.
Przybyłe na miejsce pogotowie
ratunkowe mogło już jedynie tylko

Dwóch z nich przed godziną 22
wyszło z mieszkania. Jego właściciel wraz 22-letni synem, a także
55-letni bezdomnym dalej raczyli się alkoholem. Dziś nie wiele
już pamiętają z tamtych chwil
zasłaniając się upojeniem alkoholowym. Wiadomo jednak, że
od początku atmosfera spotkania
nie była miła, a 22-latek kilkakrotnie uderzył goszczącego w domu
mężczyznę powodując jego śmierć.
Zadanych uderzeń musiało być
jednak znacznie więcej, gdyż
zarządzona przez prokuraturę
sekcja zwłok wykazała między innymi wielokrotne złamanie żeber
z rozerwaniem opłucnej ściennej
i krwotokiem do jamy opłucnej,
a także złamanie trzonu mostka.
Obrażenia te powstały w wyniku
bicia otwartymi rękami, pięściami
i zadanymi kopnięciami. O tym,
że 55-latek nie żyje, policjanci
dowiedzieli się od ratowników
medycznych, którzy 30 czerwca
nad ranem zostali wezwani do
mieszkania przy ulicy Budowlanej.
Od tego czasu trwały intensywne
czynności mające na celu dokładne ustalenie okoliczności zdarzenia. Między innymi przesłuchano
wszystkich świadków zdarzenia.
Zebrany materiał dowodowy spowodował, że śledczy zdecydowali
się zatrzymać 22-latka, a po przesłuchaniu przedstawić mu zarzut
dokonanego przestępstwa pobicia
ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.
Od minionej soboty przebywa on
w areszcie śledczym.

Wyważył drzwi
do mieszkania i...
ukradł mu gulasz!

Aresztowany za
śmiertelne pobicie

Z

abrzańscy kryminalni
zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o pobicie ze
skutkiem śmiertelnym 55-latka.
Do zdarzenia doszło w jednym
z mieszkań przy ulicy Budowlanej, które słynęło z licznych
libacji alkoholowych. Na wniosek
policjantów i prokuratorów, Sąd
Rejonowy w Zabrzu tymczasowo
aresztował 22-letniego podejrzanego. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
Do tego tragicznego zdarzenia
doszło w nocy z 29 na 30 czerwca
bieżącego roku. Przed godziną 20
w jednym z mieszkań przy ulicy
Budowlanej rozpoczęła się libacja z udziałem pięciu mężczyzn.

30

-letni mężczyzna włamał się w Chorzowie
do mieszkania swojego sąsiada. Nie wiadomo do
końca czy bardziej skusiła go
kuchenka, czy zapach gulaszu.
Ukradł bowiem jedno i drugie.
Do zdarzenia doszło w Chorzowie przy ulicy 3 Maja. 30-letni
chorzowianin wyważył drzwi do
mieszkania sąsiada. Ze środka
ukradł kuchenkę elektryczną
i garnek z ugotowanym właśnie
gulaszem. Przybyli na miejsce
policjanci szybko namierzyli
złodzieja. Czy po zapachu? Nie
wiemy. Wiemy jedno - udało
się odzyskać garnek i kuchenkę,
natomiast sam gulasz przepadł.
Teraz łakomy 30-latek za kradzież
z włamaniem może trafić za kraty
nawet na 10 lat.
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BLUES zabrzmi
w Rybniku

Hard Rockets oraz tyska formacja Acoustic Blueset. W twórczości zespołu można usłyszeć
blues'a, rock'a, a nawet reggae.
Gitary akustyczne, charyzmatyczny wokal, nietuzinkowe
brzmienie harmonijki i wysublimowane dźwięki solówek - to
jest to, co zespół oferuje poszukiwaczom muzycznych doznań.

PPROGRAM:
Już w najbliższą sobotę rusza 9. Rybnik Blues Festiwal.
Gwiazdami tegorocznej edycji będą The Blues Experience
oraz Dave Herrero & The Hero
Brothers Band. Osoby, które
pamiętają rybnicki festiwal z lat
ubiegłych mogą spodziewać się
sporych zmian.
Wstęp na imprezę po raz
pierwszy będzie bezpłatny.
Organizatorzy
postanowili
również przenieść koncerty z
desek Teatru Ziemi Rybnickiej
w plener. Tym razem bluesmani zagrają w Parku nad Nacyną.
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Zaskoczeniem może być również zmiana terminu. Do tej
pory impreza odbywała się w
marcu – teraz festiwal potrwa
od 20 do 21 lipca. W tym roku
po raz pierwszy szansę na pokazanie się szerokiej publiczności
otrzymają zespoły stawiające
swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie.
Nowości jest wiele. Na pewno
nie zmieni się jednak poziom
muzyczny imprezy. Oprócz
zagranicznych gości wystąpią
również zespoły z Polski. W
tym roku zaprezentują się m.in.
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03.08 - Zespół „Albo i nie”
10.08 - „Wiecznie młodzi”
17.08 - Todo Art Trio;
31.08 - Zespół De Ja Vu.
Wstęp bezpłatny.

koncert laureatów
Blueset
The Blues Experience
Dave Herrero & The Hero
Brothers Band

ZIAJA MED KURACJA OCHRONNA UVA+UVB SPF 50+
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KREM PPRZECIWZMARSZCZKOWY / tuba 50 ml
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przeciwzmarszczkowy krem do twarzy dla cery suchej i dojrzałej
bardzo wysoka ochrona - fotostabilne filtry UVA/UVB, SPF 50+
zawiera: kwas hialuronowy, witamina E, prowitamina B5
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20.07 - Teatr DIM ze spektaklem
„Była babuleńka” oraz koncert
Piotra Rybaka „Piosenki męża
do żony”;
27.07 - Jacek Dubicki z zespołem
(wcześniej przygotowany będzie
program dla dzieci);

21.07 godz. 15:00
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39
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20.07 - „Cztery pokoje”;
27.07 - „Asterix i Obelix: w służ
bie jej Królewskiej Mości”;
03.08 - „Nine”;

PROGRAM:

PIONOWO: 1-fach, 2-układ kart w pokerze, 3-wirnik, 4-rano na trawie, 5-do spłacania, 6-rodzicielka, 7-szybkośc, 10-dopływ
odry, 13-przerwa, 14-szlak, 16-kururu, 17-salat modlitwa muzułmańska, 18-ptak budujący wiszące gniazda, 19-krzyżuje się
z osnową, 21-święto żydowskie, 22-dawna miara pojemności ciał sypkich, 23-krokus, 26-różnica między przychodem i rozchodem,
27-pogłębiarka rzeczna, 30-biały w kinie, 31-wulkan na mindanao, 34-dwukołowa taczka, 35-pęta, 37-miasto w turcji, 38-jez.
w Afryce, 40-dawna stolica Japonii,41-mit. gr. bogini zwycięstwa, 44-tłuszcz roślinny.

19
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20

PROGRAM:

Tuż przed pokazami filmów
odbywać się będą koncerty,
warsztaty artystyczne i spotkania
teatralne. Start 18:00.

POZIOMO: 1-mit.gr.bóg wiatru zachodniego, 5-lichy utwór literacki, 8-podwalina, 9-unoszenie się w górę, 11-japońska mata,
12-poroże daniela, 15-tropikalna żywica, 17-przywara, 20-animozja, 21-broń sieczna, 24-wymarły słoń, 25-reguła ,przepis,
28-państwo ze stolicą Moskwa, 29-ostrza w sieczkarni, 32-agenda, ekspozytura, 33-silnik, 36-dawniej kelner, 39-silny ogień
artyleryjski, 42-mit. gr. matka apollina i artemidy, 43-elektroda dodatnia, 45-żarłoczna ryba, 46-dzielnica mieszkalna,
47-ozdoba tałesu.
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część konkursowa
Acustic
ogłoszenie werdyktu jury
Hard Rockets

W każdy sobotni wieczór na estradzie świętochłowickiej „Skałki”
odbywać się będą projekcje filmowe na dużym ekranie. W repertuarze m.in. „Cztery pokoje”
Quentina Tarantino, „Zakochani
w Rzymie” Woody’ego Allena
oraz głośny dramat Agnieszki
Holland „W ciemności”.
Finałowy seans sobotniego kina
letniego odbędzie się w ostatni
weekend sierpnia. Projekcje rozpoczynają się o godzinie 21:00.

10.08 - „Soul kitchen” ;
17.08 – „W ciemności”;
31.08 - „Zakochani w Rzymie”.

Krzyżówka

7
5

10
4

6

20.07 godz. 15:00

Wakacyjne kino
pod chmurką

12

47

Rebus

Zapobiega podrażnieniom słonecznym.
Chroni naskórkowe zmiany barwnikowe – znamiona i pieprzyki.
Zabezpiecza skórę przed powstawaniem przebarwień.
Neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za fotostarzenie.
Nawilża, poprawia gładkość i miękkość naskórka.

ha

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 16.07.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 36 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 33 to „W szkole życia nie ma wakacji”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pan Mirosław Lewandowski z Zabrza.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 33 to „Skleroza”. Zwycięzcą została Pani Henryka Jaźwiec z Charsznicy.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Wraca
odmieniona
Ekstraklasa

Już 19 lipca rozpocznie się nowy sezon T-Mobile Ekstraklasy. Tym razem walka o mistrzostwo Polski odbędzie
się na zupełnie nowych zasadach. Jak w tej rzeczywistości odnajdą się kluby z województwa śląskiego?
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Nowy regulamin ekstraklasy,
który został wprowadzony po
burzliwych debatach nadal budzi
wiele kontrowersji. Zwolennicy
uważają, że to większe wymagania dla klubów, trenerów i piłkarzy, a zmiany wpłyną pozytywnie na atrakcyjność rozgrywek.
Druga strona argumentuje, że
niektórych zespołów po prostu
nie stać taki system rozgrywek
oraz wiele z dodatkowych spotkań nie przyciągnie kibiców na
trybuny. Kto ma rację w tym
sporze, dowiemy się pewnie
dopiero na koniec sezonu.

Więcej meczów
o stawkę?
Jakie zmiany zostały wprowadzone? Aż 296 meczów, czyli
o 56 więcej niż do tej pory,
zobaczą kibice w nowym sezonie T-Mobile Ekstraklasy.
Reforma rozgrywek zakłada, że
po trzydziestu kolejkach tabela
zostanie podzielona na dwie grupy – mistrzowską i spadkową,
a dorobek punktowy wszystkich
zespołów zostanie zmniejszony o połowę i zaokrąglony do
góry. Osiem najlepszych klubów
powalczy o mistrzostwo Polski
i europejskie puchary, a osiem
najsłabszych po rundzie zasadniczej będzie bronić się przed
spadkiem. W drugiej fazie, każda
drużyna rozegra jeszcze po siedem meczów - po jednym z każdym z rywali. Ekipy z miejsc 1-4
oraz 9-12 cztery razy wystąpią
przed własną publicznością,
natomiast zespoły z miejsc 5-8
oraz 13-16 po trzy razy. Mistrza
Polski poznamy pod koniec
maja przyszłego roku. Piłkarzy

czeka więc na pewno intensywny
sezon, ale nie wiadomo czy rozegranie więcej meczów podniesie
poziom sportowy i marketingowy ekstraklasy.
Kluby z województwa śląskiego
przed startem rozgrywek celują
w pierwszą „ósemkę”, bo znalezienie się w tym gronie gwarantuje przede wszystkim pewne
utrzymanie w lidze oraz możliwość dodatkowej rywalizacji
z najlepszymi. - Nie chcę określać
konkretnych celów, ale podstawowym na pewno będzie miejsce
w pierwszej ósemce. Można go
zrealizować tylko poprzez awans
do grupy mistrzowskiej. Nie byłbym sobą, gdybym nie marzył
o awansie do pierwszej ósemki.
Przed nami przełomowy sezon.
Od swoich zawodników wymagał
będę przede wszystkim walki od
pierwszej do ostatniej minuty
– podkreśla Jacek Zieliński,
trener Ruchu Chorzów. W Chorzowie po fatalnym poprzednim
sezonie podziękowano kilku
piłkarzom. W klubie nie ma już
między innymi Marcina Kikuta,
Andrzeja Niedzielana czy Gabora Straki, a Maciej Jankowski
otrzymał zgodę na transfer. Niebieskich wzmocnił za to Łukasz
Surma, który wraca do Ruchu
po 11 latach. Doświadczony
pomocnik ma pomóc poukładać grę tak, żeby Niebiescy nie
musieli się martwić o utrzymanie
do ostatniej kolejki.

Najpierw puchary,
potem liga
W zupełnie innych nastrojach
do inauguracji ligi przygotowują
się w Gliwicach. Piast podbudowany sukcesem, jakim było
zajęcie miejsca tuż za podium,

już zadbał o kilka wzmocnień
składu. Do drużyny dołączyli
między innymi Łukasz Hanzel,
Kamil Wilczek i Csaba Horvath
z Zagłębia Lubin, a po kontuzji do składu powinien wrócić
jeszcze Wojciech Kędziora. Pamiętajmy jednak, że drugi sezon dla beniaminka jest zawsze
trudniejszy. Szczególnie, że teraz
nikt już nie zlekceważy zespołu
z Gliwic. Mimo to, klub chce
na stałe dołączyć do czołówki.
– Wiadomo, to co było już za
nami. Był czas na radość z sukcesu, jakim było zajęcie czwartego
miejsca i historycznego awansu
do Ligi Europy. Teraz czeka nas
nowy i dłuższy sezon, dlatego
okres przygotowawczy staramy
się przepracować jak najlepiej,
żeby od początku sezonu dobrze
w niego wejść. A cele? Myślę, że
jak większość zespołów z ligi,
chcemy zakończyć sezon w grupie
mistrzowskiej – zaznacza Mateusz Matras, pomocnik Piasta
Gliwice. Podopieczni Marcina
Brosza zanim rozpoczną rozgrywki ligowe, zadebiutują jeszcze w europejskich pucharach.
Ich rywalem w drugiej rundzie
eliminacji Ligi Europy będzie
Karabach Agdam. Pierwszy
mecz rozegrają 18 lipca w Azerbejdżanie, a rewanż odbędzie
się tydzień później w Gliwicach.
Szanse na awans oceniane są po
połowie.
Jak zwykle w przerwie między
rozgrywkami spore zmiany
kadrowe zachodzą w Zabrzu.
Z Górnikiem pożegnali się już
między innymi Grzegorz Bonin, Ireneusz Jeleń, Aleksander
Kwiek czy Tomasz Zahorski,
a działacze dali też zielone
światło na odejście Prejucowi

Nakoulmie. Do ekipy Adama
Nawałki dołączyli za to Łukasz Madej, Maciej Małkowski
i przede wszystkim Radosław
Sobolewski. 37-latek może okazać się sporym wzmocnieniem
w kontekście walki o grupę
mistrzowską. - Cieszymy się, że
udało nam się podpisać kontrakt
z Radkiem, który dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu
z pewnością wniesie sporo jakości do gry Górnika - powiedział
Krzysztof Maj, wiceprezes Górnik Zabrze.

Pożegnanie króla
Podbeskidziu Bielsko-Biała,
które po kapitalnej wiośnie
rzutem na taśmę zagwarantowałoby sobie utrzymanie, będzie
bardzo ciężko włączyć się do
walki o grupę mistrzowską.
Szczególnie, że w klubie nie ma
już króla strzelców i najlepszego
piłkarza ekstraklasy poprzednich rozgry wek – Roberta

Demjana. Słowak grać będzie
w barwach belgijskiego Waasland-Beveren. - Robert dostał
najlepszą ofertę jaką mogliśmy
mu zaproponować. Przystaliśmy
na wszystkie jego oczekiwania
– wyjaśniał Wojciech Borecki,
prezes klubu. W Bielsku-Białej
nie chcą już jednak rozpamiętywać odejścia zawodnika i trwa
budowa kadry, która pozwoli
ponownie uniknąć degradacji.
Trener Górali Czesław Michniewicz ma czas do 31 sierpnia,
bo wtedy zostanie zamknięte
okienko transferowe.
Najszybciej, bo już w piątek rozgrywki zainauguruje Górnik,
który zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków. Dwa dni później
Cracovia zmierzy się z Piastem,
a Ruch będzie próbował przy
Cichej zatrzymać poznańską lokomotywę. Pierwszą kolejkę zakończy mecz w Gdańsku, gdzie
Lechia zagra z Podbeskidziem.

Ekstraklasa 2013/2014 - 1. kolejka:
19 lipca (piątek):
Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin, godz. 18:00.
Wisła Kraków - Górnik Zabrze, godz. 20:30.
20 lipca (sobota):
Zawisza Bydgoszcz - Jagiellonia Białystok, godz. 15:30.
Legia Warszawa - Widzew Łódź, godz. 18:00.
21 lipca (niedziela):
Korona Kielce - Śląsk Wrocław, godz. 15:30.
Cracovia - Piast Gliwice, godz. 18:00.
Ruch Chorzów - Lech Poznań, godz. 20:30.
22 lipca (poniedziałek):
Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko - Biała, godz. 18:00.

