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Jest porozumienie 
z generalnym 
wykonawcą 
Stadionu Śląskiego

Dzięki osiągnięciu porozumie-
nia przeprowadzona zostanie 
inwentaryzacja dotychczas 

wykonanych robót oraz zakończenie 
tych części inwestycji, których prze-
rwanie na obecnym etapie mogłoby 
skutkować stratami materialnymi o 
dużej wartości. Jest to również pod-
stawa do podjęcia dalszych rozmów 
na temat ewentualnej kontynuacji bu-
dowy zadaszenia. - Najważniejsze jest 
to, że po otrzymaniu dokumentacji, 
która będzie gotowa na koniec paź-
dziernika, będzie można rozmawiać 
o podpisaniu aneksu i dokończeniu 
inwestycji. I to w tym samym gronie, w 
jakim ją rozpoczęliśmy - mówił  czło-
nek Zarządu Arkadiusz Chęciński, 
który odniósł się także do wtorkowej 
sesji sejmiku, podczas której radni 
odrzucili uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego 
w wysokości 42 mln zł przeznaczo-
nego na dalszą budowę stadionu. 
Komentując decyzję radnych zwrócił 
uwagę, że pieniądze miały pozwolić 
na dokończenie tych etapów, które 
są za nami. - Zwróciliśmy się o prze-
kazanie dodatkowych materiałów, 
by rozwiać wszelkie wątpliwości tych 
radnych, którzy krytycznie odnieśli 
się do uchwały. Ufam, że to pomoże 
im zmienić decyzję - tłumaczyła Ewa 
Lewandowska, przewodnicząca sej-
mikowej Komisji Sportu, Turystyki 
i Rekreacji. - Wierzę, że to, co się 
stało, wyniknęło z pomyłki, nieporo-
zumienia, jakiegoś złego przekazu i 
za miesiąc, na kolejnej sesji, wszystkie 
decyzje będą już pozytywne -  dodał 
Arkadiusz Chęciński.

Z Rybnika
do Hollywood
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Ustawa śmieciowa...

do śmieci?
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Walczą

o akcje JSW
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Samowolka
na śląskich osiedlach

mimo że tzw. „strefa ruchu” funkcjonuje 
już od ponad dwóch lat, to nadal 
jest wokół niej sporo niejasności. 
zdezorientowani są nie tylko kierowcy, 
ale również funkcjonariusze policji 
i straży miejskiej. 
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W skrócie z 
Będą problemy 

z wykupieniem recepty?

Firmy zrzeszone w Związku Hurtowni 
Farmaceutycznych grożą, że już niedłu-
go będą musiały ograniczać dostawy 
leków do aptek i wprowadzić większe 
limity. To ich odpowiedź na plany rządu, 
dotyczące jednoprocentowego zmniej-
szenia marży hurtowników na sprzedaż 
leków refundowanych. Ostrzeżenie 
związku trafiło już do  izb aptekarskich 
w całym kraju. Problemy z wykupieniem 
leku na receptę mogą zacząć się już od 
grudnia. Jeżeli w przyszłym roku marża 
hurtowników spadnie z 6 do 5 procent, 
może się ziścić czarny scenariusz. Spa-
dek wydaje się niewielki, ale w przy-
padku firm farmaceutycznych, oznacza 
uszczuplenie dochodów nawet o kilka-
dziesiąt milionów złotych rocznie. Dlate-
go  w liście do aptekarzy Związek Pra-
codawców Hurtowni Farmaceutycznych 
informuje, że od pierwszego stycznia 
będzie musiał zaostrzyć warunki współ-
pracy.  Hurtownie grożą, że ograniczą 
liczbę udzielanych kredytów kupieckich 
i szybciej domagać będą się zapłaty 
za leki. Zmniejszy się też częstotliwość 
dostaw ze względu na ich koszt oraz 
ograniczona zostanie dostępność leków. 
ZHF zrzesza dostawców zaopatrujących 
90 proc. aptek i szpitali w Polsce. Groź-
ba, że zabraknie leków refundowanych 
pozostaje zatem realna. 

Przebiegnie 1600 km

Znany śląski ultra maratończyk. August 
Jakubik wyruszył w poniedziałek 23 
września w samotny bieg do Watyka-
nu. Do grobu Jana Pawła II przebiegnie 
prawie 1600 km. Początek jego bie-
gu, w trasę którego biegacz wyruszył 
z Rudy Śląskiej samotny jednak nie był. 
W początkowej fazie biegu Augusto-
wi Jakubikowi towarzyszyła młodzież 
z rudzkich szkół. Ultra maratończyk 
zamierza pokonać cały dystans w ciągu 
trzech tygodni. Wszystko dla uczczenia 
35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 
papieża. Trasa biegu prowadzi od gra-
nic Polski przez Słowację, Austrię i Wło-
chy do Watykanu.

160. urodziny kolejki w Bytomiu

W Bytomiu po 30 latach przerwy na 
tory wyjechał parowóz. W sobotę 21 
września woził turystów do Tarnowskich 
Gór. Okazja do odbycia sentymentalnej 
podróży niepowtarzalna. Wszystko po 
to, by uczcić 160 urodziny Górnośląskiej 
Kolejki Wąskotorowej. - Czasy są takie, 
że zobaczyć parowóz to już jest nad-
zwyczajne, era pary już dawno minęła - 
mówi Paweł Niemczuk, Stowarzyszenie 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 
Pochodzący z 1952 roku parowóz został 
sprowadzony do Bytomia z Kuźni Ra-
ciborskiej. Jubilatka, mimo podeszłego 
wieku, przed sobą może mieć jeszcze 
dalekie perspektywy, bo na gości li-
czyć może nie tylko od święta. Jednak 
bez modernizacji w końcu wydać może 
ostatnie tchnienie.

SLD ostro o PO w Katowicach

W sprawie ustawy metropolitalnej Plat-
forma okłamała Ślązaków.  Projekt usta-
wy zaproponowany przez PO został na-
pisany na kolanie i jest niekonstytucyjny. 
Tak uważa Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej, który w sobotę 21 września w Ka-
towicach przedstawił swoją propozycję. 
Zakłada ona, że każda polska metropolia 
powinna mieć własną ustawę. Osobną. 
Politycy Sojuszu w najbliższym czasie 
chcą przeprowadzić szerokie konsulta-
cje społeczne w poszczególnych regio-
nach kraju.

Miały być maszynką do ro-
bienia pieniędzy, a zburzyły 
dyscyplinę finansową. Rząd 
zaplanował, że w tym roku 
fotoradary miały przynieść 1,5 
mld złotych z mandatów. Tym-
czasem zasilą budżet kwotą 
mniejszą niż 100 mln zł. 

Narzekają też samorządy, które oczekiwały, że 
na robionych kierowcom zdjęciach, zarobią 
krocie. Inspektorat Transportu Drogowego 
mimo wszystko nie zwalnia tempa. Do 

końca miesiąca w całym kraju ma pojawić się kolejnych 
60 fotoradarów. Czy kierowcy będą przez to jeździli 
ostrożniej? Tego nie wiadomo. Pewne jest to, że resort 
finansów w przyszłym roku ostrożniej powinien pla-
nować zyski z mandatów. 

Od blasku ich fleszy nie każdy potrafi uciec. Ich 
siła rażenia jednak słabnie. Z prognoz resortu finansów 
wynikało, że w tym roku mandaty z fotoradarów 
powinny przynieść 1,5 miliarda złotych. Plany zwery-
fikowali sami kierowcy. Ostatecznie ma być raptem 86 
milionów złotych. - Więcej pracy z ludźmi, tłumaczenia 
o bezpieczeństwie jazdy. Niekoniecznie od razu kary i 

szukanie dochodów w ten sposób – mówi Krzysztof 
Harasiński, kierowca.

- Przekonując kierowców do tego, żeby w tych 
miejscach zwolnili i jechali zgodnie z przepisami, 
uzyskujemy znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. To jest cel nadrzędny i największy zysk 
– podkreśla Łukasz Majchrzak, naczelnik Wydziału 
Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym. Tam, gdzie zysk dla kierowców, tam 
strata dla budżetu - mniej o ponad miliard czterysta 
milionów złotych. Ale Inspektorzy Transportu Drogo-
wego broni nie składają, wręcz przeciwnie -  na drogi 
wytaczają nowe działa.

W województwie śląskim obecnie nowych masztów 
jest ponad 20. W fotografii gminy widzą dodatkowe 
zyski. - Jeżeli przemieszczamy się danym odcinkiem 
drogi, stosujmy się do oznaczeń, które występują na 
tym odcinku drogi, to jestem przekonany, że spotkanie 
ze strażnikiem w takich sytuacjach nie będzie należało 
do nieprzyjemnych – zaznacza Andrzej Nowak, Straż 
Miejska w Rudzie Śląskiej.

Tolerancja błędu prognozy zysku z mandatów 
również w Rudzie Śląskiej jest mocno przekroczo-
na. Plan na 2013r. zakładał wpływy z mandatów 
w wysokości 180 tys. zł, wpłynęło 25 tys.  - W tym 
planie są zawarte należności, które otrzymalibyśmy za 
minione trzy lata, te mandaty, które były wystawione, 
ale nie windykowane – tłumaczy Adam Nowak, UM 
w Rudzie Śląskiej.

Za windykację mieszkańców wzięli się też w 
Żarkach. Choć straż miejską powołano tu raptem w 
czerwcu ubiegłego roku, w tym roku strażnicy mają 
już przynieść do kasy 215 tys. zł. - Koszt fotoradaru 
to jest kwota ponad 100 tys. zł. Zatrudnionych jest 
czterech pracowników, są koszty administracyjne, sprzęt 
komputerowy, samochód - wymienia Klemens Podlejski, 
burmistrz Żarek. Kosztów wiele, ktoś musi je pokryć i 
to nie tylko w Żarkach.

W pobliskiej Porębie w tym roku na mandatach 
chcieli zgarnąć prawie trzy miliony złotych. Zanim 
pojawił się tu fotoradar w ciągu roku wystawiano 
mandatów na kilka tysięcy złotych. - Jeżeli ktoś w 
mieście Poręba, czym tam, gdzie są ustawione radary w 
innych gminach, płaci mandat, to troszeczkę na własne 
życzenie - stwierdza Marek Śliwa, burmistrz Poręby. 
Myślenie życzeniowe samorządów i resortu finansów 
nie zdało egzaminu. Zapędy do robienia pieniędzy na 
zdjęciach z fotoradarów skutecznie wyhamowali sami 
kierowcy. Ich ostrożniejsza jazda w parze powinna iść 
z ostrożnym planowaniem zysków.

Od kilku tygodni trwają prace 
rozbiórkowe oficyny, któ-
ra przylegała do miesz-

kań lokatorów z ulicy Konstytucji 46 
w bytomskim Bobrku. Tyle, że podczas 
jej rozbiórki okazało się, że ściany nie-
których mieszkań nie są odpowiednio 
zabezpieczone i mogą się zawalić. Prace 
wstrzymano. Mieszkańców pozostawio-
no w swoich domach i poproszono, by 
nie korzystali z części pokojów. 

Już jedna katastrofa budowlana była. 
Teraz nad lokatorami z ulicy Konsty-
tucji wisi widmo kolejnej. - Najgorsze 
jest teraz to, że w ciągu tygodnia mam 
opróżnić całą kuchnię. Mam w kuchni 
piec, butlę gazową, kuchenkę. W kuch-
ni śpi najstarsza córka. Jak tę kuchnię 
wyniosę? Nawet nie wiem, gdzie mam 
teraz wynieść to wszystko. Będę w przed-
pokoju musiała gotować, a tutaj w piątkę 
w jednym pokoju mieszkać - mówi Beata 
Nowakowska, mieszka w kamienicy przy 
ulicy Konstytucji 46.

- Wszystko porozwalane, nie wolno 
remontować. Ścian nie ruszać, bo to jest 
ta, która ma runąć. Wszystko pęka - do-
daje Beata Nowakowska. Pękać zaczęło 
po tym, jak kilka miesięcy temu zawaliła 
się część oficyny, przylegającej do ich 
mieszkań. Od kilku tygodni trwały tu 
prace rozbiórkowe i zabezpieczające 
budynek. Te jednak z dnia na dzień zo-
stały wstrzymane. - Przedstawione do tej 
pory i zatwierdzone zabezpieczenie jest 

niewystarczające. Przy rozbiórce obiektu 
okazało się, że ściany przylegające do bu-
dynku rozbieranego są zbyt słabe. Trzeba 
je wzmocnić bądź też gęściej podeprzeć 
podporami, przyporami - mówi Elżbieta 
Kwiecińska, Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego w Bytomiu.

Część lokatorów ma już tego dosyć. 
Tym bardziej, że nikt ich nie informuje, 
co się dzieje. - Mąż ostatnio dzwonił, 
pytał się co jest grane. Powiedzieli, że oni 
nic nie wiedzą. Mamy nic nie kupować, 
nic nie remontować, nic nie szykować, 
bo prawdopodobnie będzie to rozebra-
ne. Wczoraj dzwoniła zaś sąsiadka i 
powiedzieli, że absolutnie nie, nic nie 
będzie rozbierane - mówi Iwona Durys, 
mieszka w kamienicy przy ulicy Kon-
stytucji 46. Wiedzą za to, że w swoich 
mieszkaniach do końca bezpieczni nie 
są. - Gdy jadą ciężkie samochody, to 
wszystko się trzęsie - stwierdza Aneta 

Kędziorska, mieszka w kamienicy przy 
ulicy Konstytucji 46.

Zarządcą budynku jest Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej w Bytomiu. 
Ale właścicielami mieszkań Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. To wła-
śnie oni w marcu dali mieszkańcom do 
podpisu oświadczenia, w których sami 
lokatorzy wyrazili zgodę na to, by na czas 
prac wyłączyć części ich mieszkań są-
siadujące z budynkiem rozbieranym. 
- Troszeczkę zrobili błąd, że podpisali to 
oświadczenie SRK. SRK na podstawie tego 
uzyskał pozwolenie Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, by tylko wyłączyć tą część 
kuchenną. Gdyby tego nie było, można 
byłoby wyłączyć całe mieszkanie. Wtedy 
na czas remontu byliby wykwaterowani 
- tłumaczy Joachim Michalik, zarządca 
budynku przy ulicy Konstytucji 46.

Tyle, że wedle prawa, jeżeli nie ma 
pomieszczenia kuchennego, to lokal nie 

spełnia warunków bezpiecznego użyt-
kowania. - Czyli nie jest w ogóle lokalem 
mieszkalnym. W związku z powyższym 
trzeba ten lokal wyłączyć w ogóle z 
użytkowania. Na czas wykonania tych 
zabezpieczeń, docelowej rozbiórki i 
uporządkowaniem terenu, trzeba będzie 
zabezpieczyć lokale zamienne - informuje 
Elżbieta Kwiecińska, Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu. 
- Do uporządkowania w tym budynku 
rzeczy jest jednak znacznie więcej - mówią 
mieszkańcy. - Z dachem jest problem. W 
kuchni tapety odlatują, podłoga zgniła. 
Gdy pada deszcz, trzeba podkładać mi-
ski - mówi Aneta Kędziorska, mieszka 
w kamienicy przy ulicy Konstytucji 46.

Nowe plany zabezpieczenia budyn-
ku już są. Jednak dopiero za tydzień 
zaplombowane zostaną pokoje i części 
mieszkania, które stanowi zagrożenie. 
- Uważam, że wszystko jest do załatwie-
nia, wszystko można zrobić. Natomiast 
jest to trochę kłopotliwe, może więcej niż 
kłopotliwe, ale przy takich pracach, to się 
zrobi. Myślę, że za miesiąc, jak będzie 
wszystko w porządku, już o wszystkim 
zapomnimy - stwierdza Joachim Mi-
chalik, zarządca budynku przy ulicy 
Konstytucji 46. Lokatorom jednak z 
pewnością będzie zapomnieć trudniej. 
Tym bardziej, że wszystko wskazuje 
na to, że przez kolejnych kilkadziesiąt 
dni, ich własne M bardziej niż domo-
we ognisko przypominać będzie dom 
strachu.

Szok w Bytomiu! Żyją w ciągłym strachu.

Fotoradary nie przynoszą spodziewanych zysków. 

Trzeba postawić więcej!



Zmian komunikacyjnych w 
Katowicach ciąg dalszy. Co 
prawda kończy się remont 

ulicy 3 Maja, a już za tydzień ruszy 
kolejny - sąsiedniego Placu Wolności. 
To jednak nie wszystko, bo najpraw-
dopodobniej jeszcze w tym roku 
rozpocznie się przebudowa ulicy 
Kościuszki. Pasażerowie muszą być 
czujni, bo zmienią się nie tylko trasy 
autobusów i tramwajów, ale też loka-
lizacja przystanków. 

Na 3 Maja niedługo wszystko 
wróci do normy, ale wtedy... trudniej 
będzie obok. Przebudowa ruszy na 

Placu Wolności. - Będzie problem 
w ogóle. Już teraz jest problem z 
przejazdem. Powiem tak, jeżdżę 
samochodem, ale od czasu do czasu 
korzystam z autobusu, bo rzeczywi-
ście jest to szok. Wszyscy się cieszą, 
ja też się cieszę, bo Polska pięknieje i 
jest lepiej - mówi Urszula Czarnecka, 
pasażerka.

Na Placu Wolności lepiej ma być 
jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia, bo do tego czasu zakończą 
się roboty. Jednak, żeby było lepiej, 
musi być gorzej. W przyszły piątek, 
sobotę oraz niedzielę, tramwaje po 
Placu Wolności nie będą kursowały w 

ogóle. Później, tylko jednym torem. To 
jednak nie wszystkie zmiany. - Zmie-
nią się też lokalizacje przystanków. 
Przystanek w kierunku dworca będzie 
zlokalizowany na ulicy Opolskiej. 
Natomiast w kierunku Siemianowic, 
będzie na Sokolskiej w rejonie skrzy-
żowania z Opolską - informuje Anna 
Koteras, rzecznik KZK GOP. Gdy 
skończy się remont torowiska, to od 
wiosny wejdą drogowcy, co na pewno 
sparaliżuje ruch i tak w już zakorko-
wanym centrum.

O wiele mniej wiadomo, jeśli 
chodzi o remont ulicy Kościuszki. Bo 
ten projekt dopiero nabiera rozpę-
du. - Na razie został ogłoszony wynik 
przetargu. W tej chwili oczekujemy na 
ewentualne odwołania jego pozostałych 
uczestników. Jeśli takowych nie będzie, 
to przed 17 października podpiszemy 
umowę z wykonawcą i prace powinny 
się wówczas rozpocząć na przełomie 

października i listopada - tłumaczy 
Andrzej Zowada, rzecznik Tramwa-
jów Śląskich.

Nieoficjalnie udało nam się dowie-
dzieć, że odwołania jednak będą, co 
może znacznie przesunąć rozpoczęcie 
prac. Jeśli natomiast wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to Kościuszki 
będzie wyremontowana do połowy 
przyszłego roku. Wtedy będzie się 
nią jeździło bardziej komfortowo, 
ale też... mniej stresująco. - Zostanie 
zmieniony system parkowania na tej 
ulicy: z parkowania prostopadłego na 
równoległe. Będzie mniej miejsc par-
kingowych, ale rozwiąże to problem, 
który denerwuje wszystkich pasażerów 
komunikacji miejskiej, czyli samochody 
zastawiające torowisko - wyjaśnia Ja-
kub Jarząbek, rzecznik Urzędu Miasta 
w Katowicach. Na razie pasażerowie 
muszą uzbroić się w cierpliwość na 
czas przebudowy.
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
4. Kongres Kobiet  

Podbeskidzia

Rola kobiety w polityce, samorzą-
dzie, równouprawnienie na rynku 
pracy czy przedsiębiorczość. Te 
i wiele innych tematów poruszano 
podczas czwartego już Kongresu 
Kobiet Podbeskidzia. Choć mówiono 
głównie o polityce to nie zabrakło 
głosów kobiet ze świata sztuki i na-
uki. Zdaniem Agnieszki Kozłowskiej 
- Rajewicz, aby zmienić obecną ten-
dencję, trzeba najpierw zmienić sy-
tuację kobiet na rynku pracy. - To nie 
jest tak, że kobiety mają doświad-
czenie w wychowaniu dzieci a męż-
czyźni mają doświadczenie w kie-
rowaniu samochodami. Już tak nie 
jest. Dlatego podczas 4 już Kongresu 
Kobiet Podbeskidzia zachęcałyśmy 
kobiety do walki o lepsze stanowi-
ska. Kobieta jak i mężczyzna mogą 
równie dobrze zarządzać firmą, czy 
zarządzać gminą więc liczy się cha-
rakter liczy się współpraca szeroko 
rozumiana – mówi pełnomocnika 
rządu ds. równego traktowania. W tej 
chwili w Polskim sejmie jest tylko 
24 % kobiet, w samorządach 30 %. 
Najwięcej jest ich na Śląsku Cieszyń-
skim. Największymi krajowymi spół-
kami zarządza natomiast nie więcej 
niż 6 proc. kobiet.

Nie skusiły go duże pieniądze

Jego postawa może być wzorem 
dla nas wszystkich. 14-latek zna-
lazł portfel, a w nim 20 tysięcy zł 
i karty do bankomatu z zapisanymi 
numerami PIN... Chłopak zauwa-
żył portfel w kałuży na przystanku 
autobusowym przy ul. Cieszyńskiej 
w Jasienicy. W portfelu była gotówka 
i dokumenty. Natychmiast powiado-
mił swoich rodziców. Zguba została 
zwrócona właścicielowi w obecności 
policjantów. Portfel był własnością 
obywatela Ukrainy, który jest pra-
cownikiem budowlanym. Nie potrafił 
ukryć wzruszenia i podziwu dla po-
stawy 14-latka.

Tylko 29 senatorów uważa, że 
kradzież to przestępstwo...

W piątek 20 września senatorowie 
głosowali ws. zmiany progu wartości, 
od jakiej kradzież jest uznawana za 
przestępstwo. I tu szokujący wnio-
sek! Tylko 29 senatorów głosowało 
za pozostawieniem obecnego progu 
wykroczenia 250zł, 51 senatorów opo-
wiedziało się za podwyższeniem   go 
do 1/4 płacy minimalnej, która obecnie 
wynosi 400zł. - Nie zgadzamy się na 
takie zmiany, każda kradzież to prze-
stępstwo, niezależnie czy jest to 249zł, 
czy 399zł. Zapis w Konstytucji jest jed-
noznaczny – wszyscy obywatele mają 
gwarancję ochrony własności - nieza-
leżnie od jej wartości. Obecna dysku-
sja oceniająca co jest warte ochrony, 
a co nie jest niezgodna z Konstytucją. 
Jeżeli Prezydent nie zatrzyma tych 
zmian w prawie, złożymy skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego – ocenia 
Waldemar Nowakowski, Prezes Pol-
skiej Izby Handlu. Obecna granica do 
jakiej kradzież jest tylko wykroczeniem 
to 250 zł – znaczącym problemem 
sprzedawców są wyspecjalizowane 
gangi, które kradną towar maksymal-
nie za 249zł, bo wiedzą, że w przypad-
ku złapania poniosą niewielką karę, 
nie zostaną wpisani do Krajowego 
Rejestru Karnego i będą mogli kraść 
w dalszym ciągu. Podniesienie progu 
wykroczenia, oznacza zwiększenie 
skali tego problemu.

Nie promil, ale też mniej niż 15 
procent. Wyniki eksperymentu 
przeprowadzonego w sklepach 
monopolowych w Rudzie Ślą-
skiej poraziły rodziców. Na 50 
sklepów tylko w 7 przypadkach 
poproszono nastolatka, który 
chciał kupić alkohol o dowód 
osobisty. 

Władze miasta zapowiadają masowe 
wycofywanie koncesji na sprzedaż al-
koholu nieuczciwym sprzedawcom. W 
szkołach ruszy też specjalna kampania 

antyalkoholowa. Czy ma szansę cokolwiek zmienić - 
sprawdzał Przemysław Malisz.

Bagaż wiedzy, ale i doświadczenia życiowego. Bo 
coraz więcej młodych osób chętnie smakuje dorosłego 
życia. - Mają sposób podrobienia legitymacji szkolnej, 
gdzie rocznik jest poprawiony. Jak machnie dowodem 
- w tej chwili już dzieci od najmłodszych lat mogą 
go mieć - też liczy na to, że sprzedawca nie spojrzy 
na datę - wylicza sprytne sposoby na jakie dzieci 
i młodzież usiłują w Rudzie Śląskiej kupić alkohol 
Jolanta Kuzia z jednego z miejskich sklepów. Oficjalnie 
nie ma powodów do niepokoju. Przynajmniej jeśli 
wierzyć uczniom i nauczycielom. - Ani nikt nie kupuje, 
ani nikt nikomu nie sprzedaje. Nasza szkoła jest po 
prostu temu przeciwna - przekonuje jeden z rudzkich 
gimnazjalistów, Szczepan. - Nigdy nie spotkaliśmy 
się z taką sytuacją, żeby jakikolwiek uczeń przyszedł 

albo po spożyciu alkoholu albo wniósł alkohol na teren 
szkoły - mówi Klaudia Rolnik, dyrektor Gimnazjum 
nr 8 w Rudzie Śląskiej.

Wszyscy zgodni. Tyle, że te deklaracje nie zga-
dzają się z deklaracjami składanymi anonimowo. W 
ankietach do picia napojów alkoholowych przyznaje 
się ponad 92% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 
96% uczniów II klas szkół średnich. Taki wynik przy-
niósł eksperyment w Rudzie Śląskiej. Młody człowiek 
odwiedził 50 sklepów monopolowych. Konkurujący 
ze sobą sprzedawcy nie robili problemów. - Tylko i 
wyłącznie w siedmiu sklepach sprzedawcy poprosili o ten 
dowód - mówi Barbara Harczyńska, wydział zdrowia 
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. - Nie spodziewaliśmy 
się, że tyle osób jest mało odpowiedzialnych. Będziemy 
cofać uprawnienia do sprzedawania alkoholu - zapo-
wiada Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 
Na tym jednak nie koniec konsekwencji, bo do akcji 
przyłącza się policja.

- Ustawa przewiduje karę w postaci grzywny, nie 
ma kary pozbawienia wolności. Osoba, która taką karę 

otrzyma i zostaje skazana jest tak samo traktowana 
jak osoba skazana za każde inne przestępstwo - mówi 
nadkom. Tomasz Gogolin z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Eksperci biją na alarm. Najlicz-
niejszą grupę pacjentów ośrodków leczenia uzależnień 
stanowią już osoby młode. Są tacy, którzy pozostają w 
terapii rok, a nawet dwa. Wszyscy zaczynali podobnie. 
- Zaczyna się od tego niewinnego piwa, które zaczyna 
być w dalszej kolejności pite w miarę regularnie i potem 
jak w wypadku różnego rodzaju środków tolerancja 
organizmu się zmienia - mówi Gabriela Gajowiec-
-Krauze z poradni leczenia uzależnień w Katowicach. 
Zmienia się niekoniecznie na dobre. Bo czym skorupka 
za młodu nasiąknie... - Teraz wolę się napić wina ze 
spirytusem, jak mam oczywiście flotę - mówi z rozbra-
jającą szczerością jeden z koneserów alkoholowych 
wyrobów.  Napić się ludzka rzecz, rzecz w tym, żeby 
po alkohol sięgać z głową. O ile dzieci mogą być jeszcze 
nieświadome zagrożenia, o tyle sprzedawcy powinni 
mieć świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim im 
samym może zagrozić.

Remontowy horror w Katowicach

Przerażające wyniki 
eksperymentu w rudzie Śląskiej
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Akcji nie dostali m.in. obecni pra-
cownicy, emeryci, górnicze wdo-
wy. Z różnych przyczyn. Często 
związkowcy namawiali ludzi, by 

ci nie korzystali z prawa do akcji, bo JSW 
i tak nie zostanie sprywatyzowana. Ludzie 
nie dopełniali też obowiązku "zapisania się" 
na akcje. Problem ujawnił się teraz - kiedy 
można spieniężyć te papiery. Jedni to robią, 
wymieniając samochody, remontując domy 
i mieszkania albo wyjeżdżają na egzotyczne 
wakacje. A drudzy przeklinają, szukając 
jakiejkolwiek drogi i możliwości załapania 
się na akcje.

- Zgodnie z zapisami ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji osobami uprawnionymi 
do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. są wyłącznie te 
osoby, które w okresie od 8 kwietnia do 8 
października 1997 r. złożyły oświadczenia o 

zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji JSW 
S.A., a następnie zostały wpisane na listę 
uprawnionych. Niezłożenie oświadczenia w 
powyższym terminie powoduje utratę prawa 
do nieodpłatnego nabycia akcji. Szacuję, że 
problem dotyczy około 1500 osób, tylko do 
moich biur poselskich dotarło około 1000 
ludzi. Sam wywodzę się z gór-
niczego środowiska, chcę tym 
ludziom pomóc - mówi poseł 
Grzegorz Matusiak, który 
pochodzi z Jastrzębia.

Najpierw były interpelacje. 
"W ramach procesu zbierania 
oświadczeń zamieszczono w 
dziennikach o zasięgu ogólno-
polskim i regionalnym ogło-
szenia wzywające uprawnione 
osoby do składania przedmio-
towych oświadczeń w działach 
zatrudnienia kopalń wchodzą-
cych w skład JSW S.A. Ta kam-
pania informacyjna zbiegła się 
zresztą w czasie z ogólnopolską 
akcją informacyjną przepro-
wadzoną przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa, skierowaną 
do potencjalnych uprawnio-
nych pracowników z ponad 
tysiąca spółek zlokalizowanych 
na terenie całego kraju, w której 
informowano o terminie skła-
dania oświadczeń przez osoby 
uprawnione. Niestety bardzo 
duża grupa osób, z różnorakich przyczyn, 
nie złożyła przedmiotowego oświadczenia. 
Przyczyny zaistniałego stanu rzeczy są bardzo 
różne: od prozaicznych czyli np. nie dotarcie 
informacji, ze względu na wyjazd danej osoby 
lub też jej pobyt poza granicami kraju po 
przypadki pobytów w szpitalu. Spora grupa 

osób potwierdza złożenie oświadczenia, ale 
nie jest ujęta na liście pracowników uprawnio-
nych do bezpłatnego nabycia akcji JSW S.A. 
Kolejną grupę stanowią spadkobiercy osób 
zmarłych w okresie od komercjalizacji spółki 
do zakończenia okresu składania oświadczeń; 
osoby te nie złożyły oświadczeń ze względu na 

zawikłany stan prawny dotyczący prawa do 
dziedziczenia. Jest też spora grupa spadko-
bierców pracowników kopalń, które weszły w 
skład JSW, a które zmarły we wcześniejszym 
lub późniejszym okresie" - pisał w interpela-
cji do ministra skarbu państwa. Pytał, czy 
istnieje możliwość przyznania jakiejkolwiek 

gratyfikacji osobom, które utraciły prawo do 
akcji w związku z niezłożeniem oświadczenia 
w 1997 r. a były długoletnimi pracownikami 
JSW S.A. bądź są następcami prawnymi 
tychże osób?

- Osoby te częstokroć przyczyniły się do 
powstania JSW, a z powodu niedopatrzenia 

terminu złożenia oświadczeń 
nie otrzymają bezpłatnie akcji. 
W obecnym stanie prawnym 
nie ma bowiem możliwości, 
by pracownicy, którzy nie zło-
żyli w ustawowym terminie 
oświadczeń o zamiarze naby-
cia akcji mogli obecnie złożyć 
takie oświadczenie i nabyć 
akcje pracownicze. Jest to o tyle 
krzywdzące wobec tych osób, 
że spora grupa nieuprawnio-
nych, aktualnie pracujących 
w JSW, otrzymała bezpłatnie 
akcje JSW, co wynikało z 
porozumienia zawartego po-
między Skarbem Państwa a 
związkami zawodowymi re-
prezentującymi pracowników 
JSW S.A. - mówi Grzegorz 
Matusiak.

Znalazł kancelarię praw-
ną, która przygotowała opinię 
prawną w tej sprawie i zgo-
dziła się pomóc ludziom. Na 
stronie internetowej www.
grzegorzmatusiak.pl znaleźć 

można formularz do wypełnienia, który 
należy dostarczyć do biura Grzegorza Ma-
tusiaka w Jastrzębiu (ulica Mazowiecka 2).

- Do 8 października trzeba złożyć wnio-
ski do sądu. Po tym terminie rozpoczyna 
się przedawnienie – mówi poseł Grzegorz 
Matusiak.

walczą o akcje jSw
Nawet 1,5 tysiąca osób 
związanych z Jastrzębską 
Spółką Węglową mogło 
nie dostać akcji JSW! 
Każda z nich mogła 
stracić nawet po około 50 
tysięcy złotych! Właśnie 
rozpoczęła się batalia 
o te pieniądze. Tymczasem 
w październiku sprawa może 
być już przedawniona. Czasu 
jest niewiele.

 Antoni Strzelecki
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O tym, że „ustawa śmieciowa” nie 
działa tak jak powinna doskonale 
wiedzą mieszkańcy osiedla „K” w 
Tychach - Za mało jest tych pojem-

ników i za rzadko po nie przyjeżdżają. U nas na 
osiedlu to czasem już po kilku dniach kontenery 
są pełne. Ludzie nie mają gdzie wyrzucać, więc 
zostawiają obok kontenera. Potem to się wala po 
ulicach. Nie jestem przeciwna ustawie, ale na 
razie płacimy więcej, a pozytywnych dla miesz-
kańców efektów nie ma – mówi pani Maria. Jak 
przekonują osoby odpowiedzialne za wywózkę 
śmieci, sami lokatorzy również nie są bez winy. 
- Problem jest tego typu, że niektórzy po prostu 
nie segregują tych śmieci. Kolejną sprawą jest to, 
że kiedy przyjeżdżamy na miejsce to często te 
kontenery są powywracane. Ludzie je podważają, 
najczęściej te pojemniki na metale i pewnie gdzieś 
sprzedają te śmieci – mówi pracownik jednej z 
firm wywożącej śmieci. - Ilość tych pojemników 
jest w sam raz. Sprawa wygląda tak, że kiedy 
przyjeżdżamy to jedne są w połowie pełne, a 
drugie, w innym miejscu przepełnione. To nie 
jest przypadek. Mieszkańcy często wyrzucają 
śmieci nie do tych pojemników co trzeba, albo 
nie pod swoim blokiem – dodaje. Niezależnie 
od tego czy wina stoi po stronie mieszkańców 
czy firmy wywożącej śmieci, ich problem jest 
wspólny – sterty śmieci na ulicach.

Przed rewolucją śmieciową odpowiedzial-
ność za odpady brał na siebie właściciel posesji, 
który podpisywał umowę z firmą wywozową. 
Teraz ten obowiązek należy do gminy. Ceny za 
wywóz śmieci poszły w górę. W niektórych mia-
stach wzrosły one dwa, albo nawet trzykrotnie. 
Prawdziwą burzę wywołał natomiast pomysł 
prezydenta Katowic, Piotra Uszoka o naliczaniu 
stawki za wywóz śmieci „od metra”. Taki model 
pobierania opłat uderzyłby przede wszystkim 
osoby mieszkające samotnie. Pod presją miesz-
kańców zdecydowano jednak, że opłaty będą 
naliczane „od głowy”, tak jak w pozostałych 
miastach województwa śląskiego. - Początkowo 
rozważano wprowadzanie w Katowicach stawek 
uzależnionych od zużycia wody. Miał być to naj-
bardziej wiarygodny system pomiaru. Później 
było jeszcze parę innych pomysłów – w tym opłaty 
od metra. Ostatecznie zdecydowaliśmy się z tego 
zrezygnować – tłumaczy Jakub Jarząbek, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

Na zamieszaniu wokół sposobu nalicza-
nia opłat w Katowicach się nie skończyło. W 
pierwszych tygodniach funkcjonowania ustawy 
śmieciowej wiele ulic stolicy śląskiej aglomera-
cji zamieniło się w wysypisko śmieci. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie 

potrafiło sobie poradzić z tak wielkim wyzwa-
niem jakim niewątpliwe jest odbiór śmieci z całe-
go terenu miasta. Na pomoc Katowicom przyszła 
sosnowiecka firma Remondis, która  przejęła od 
MPGK obowiązek odbierania śmieci z Ligoty i 
Panewnik. Umowa pomiędzy spółkami została 
podpisana na cztery lata. Czy przełożyło się to 
na poprawę czystości katowickich ulic? - Wydaje 
mi się, że jest trochę lepiej. Problem z tymi śmie-
ciami jest taki, że ludzie chyba z natury są takimi 
bałaganiarzami. Często widzę jak ktoś wyrzuca 
papierek na ulicę, albo zamiast do kontenera, 
obok niego. Mieszkam na osiedlu i chyba w takich 
miejscach rozwiązaniem byłoby zamknięcie tych 
kontenerów pod kluczem. Może wtedy ubyłoby 
tych śmieci na ulicach? - zastanawia się pani 
Krystyna, mieszkanka Katowic.

Mimo, że gminy miały półtora roku na 
przystosowanie się do nowych zasad, nie każda 
zdążyła z wprowadzeniem ich na czas. 1 lipca 
aż 65 gmin nie ogłosiło wyników przetargu, a w 
4 złożono zażalenia. W nich musiało się odbyć 
postępowanie wyjaśniające. Na 167 gmin woje-
wództwa śląskiego wszelkich formalności po nie-
mal dwóch tygodniach od wejścia ustawy w życie 
dopełniło 140, 24 zastosowały wariant przejścio-
wy. Tymczasowo odbiór śmieci odbywa się tam 
na starych zasadach. Na nieoczekiwane rozwią-
zanie zdecydowały się natomiast władze Piekar 
Śląskich. Tam, zgodnie z decyzją prezydenta 
miasta, Stanisława Korfantego, w ogóle nie prze-
prowadzono procedury przetargowej. Wywozem 

śmieci nadal 
zajmuje się 
tam Zakład 
G o s p o -
darki Ko-
munalnej. 
Z g o d n i e 
z  u s t aw ą , 
f i r m a  o d-
powiedzialna 
za utrzymanie 
czystości w mie-
ście powinna być 
wybrana drogą przetar-
gu. Oznacza to, że działania 
władz miasta nie są zgodne z pra-
wem. - Nasza decyzja jest efektem długotrwa-
łych analiz prawnych i technicznych. W naszych 
działaniach kierujemy się przede wszystkim troską 
o mieszkańca, a naszym celem jest to, by system 
odbioru odpadów działał sprawnie. Chodziło nam 
przede wszystkim o uniknięcie chaosu, który już 
dzisiaj możemy obserwować w wielu miastach 
Polski. Rozwiązanie to gwarantuje, że odpady 
nie wylądują gdzieś na dzikich wysypiskach. ZGK 
dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym 
oraz potencjałem ludzkim, niezbędnym do efek-
tywnego odbioru odpadów komunalnych - mówi 
Janusz Pasternak, zastępca prezydenta miasta 
Piekary Śląskie.

Zamieszanie wokół „ustawy śmieciowej” 
trwa w najlepsze i prawdopodobnie szybko się 

nie skończy. 
Jak twierdzi 
Arkadiusz 
P r i m u s , 
k ierownik 
Ś l ą s k i e go 
K l a s t r a 
Gospodarki 

Odpadami, na 
to by założenia 

„ustawy śmie-
ciowej” zaczęły 

funkcjonować pra-
widłowo, trzeba jeszcze 

poczekać. - Przypuszczam, 
że ten system będzie się zmieniał i 

modelował jeszcze przez jakiś czas. To jest kwestia 
roku, może dwóch lat. Trzeba było zrobić ten 
krok, chociaż był on trudny i kontrowersyjny. Nie 
wszystkie gminy radzą sobie z ustawą śmieciową, 
ale można się było tego spodziewać. Widocznie 
trzeba jeszcze trochę czasu, aby wszystko zaczęło 
funkcjonować jak należy – przekonuje. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął już 
ogólnokrajową kontrolę, która powinna się za-
kończyć w listopadzie. Za nieprzystosowanie się 
do nowych zasad utrzymania czystości i porząd-
ku w gminach inspektorzy mogą nałożyć karę 
w wysokości nawet 50 tys. zł. Już teraz zapowie-
dziano wprowadzenie zmian w ustawie. To czego 
będą one dotyczyć dowiemy się prawdopodobnie 
w ciągu najbliższych tygodni. 

Ustawa śmieciowa... 
do Śmieci?

Nowe zasady 
utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
funkcjonują już od 
trzech miesięcy. 
Wejście ustawy 
w życie miało przybliżyć 
funkcjonowanie naszej 
gospodarki odpadami 
do standardów 
europejskich. Póki co 
w wielu miejscach jest 
gorzej niż przed 1 lipca.

 Tomasz Breguła
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Zanim trafił do Nowego Jorku, de-
biutował w... Rybniku, w pierw-
szym na Śląsku Teatrze Poezji i 
kabarecie Osesek. - Przystąpiłem 

do realizacji dwóch jednoaktówek Jana Izy-
dora Sztaudyngera. Była to prapremiera 
polska za zgodą autora. W jednej z nich, 
zatytułowanej „Wszystko winą jest Amora”, 
w roli Endymiona (kochanka bogini lasów 
Diany) wystąpił ówczesny maturzysta Alek-
sander Krupa. Było to w 1966 roku i był to 
wielce udany debiut. W Teatrze Poezji Olek 
występował jeszcze dwa lata - wspomina 
Wojciech Bronowski, założyciel Oseska.

Potem były studia w Akademii Te-
atralnej w Warszawie, występy w teatrach 
Krakowa, Płocka i stolicy, wreszcie Nowy 
Jork... - Na scenie w Płocku, gdzie grałem tuż 
po studiach, zobaczył mnie teoretyk teatru, 

który pisał pracę o teatrze wschodnioeuropej-
skim, i zaprosił do Ameryki. Poleciałem. Na 
miejscu okazało się, że on został w Berlinie, 
bo zakochał się w jakiejś pani, a ja wylą-
dowałem w USA sam z plecakiem, gitarą 
i 75 dolarami w kieszeni. Zatrzymałem się 
u Philipa Arnaulta, związanego z między-
narodowym ruchem teatralnym. Znałem 
go jeszcze z Płocka, bo był w Polsce z żoną, 
gościłem ich nawet u siebie w mieszkaniu - 
wspominał po latach.

Wtedy jednak wrócił do kraju. Bo nie 
wyobrażał sobie życia poza Polską. - Byłem 
przepełniony poczuciem misji zawodu akto-
ra. Razem ze mną przyjechała moja przyszła 
żona Noa, znakomita amerykańska kom-
pozytorka - mówił w jednym z wywiadów.

Po powrocie do Polski grał jeszcze w 
Płocku, gdzie wypatrzył go Krzysztof Jasiń-
ski, twórca Teatru STU. Trafili do Krakowa, 
jego kobieta też dostała pracę w teatrze Ja-
sińskiego. W 1980 roku jednak wróciła do 
Stanów. - Tak doradził amerykański konsul, 
z którym byliśmy w kontakcie. Wiedział, 
a może przeczuwał, że coś w kraju będzie 
się zmieniało. Rozmawialiśmy przy głośno 
nastawionym radioodbiorniku, żeby nasze 
rozmowy nie były kontrolowane. W drodze 
była już nasza córeczka. Julia miała się uro-
dzić w Polsce. Ale amerykański dyplomata 
przekonywał nas, żeby dziecko przyszło na 
świat jednak w Stanach... Ja zostałem w 
Polsce jeszcze przez rok. Nie było łatwo 
wyjechać, trzy razy przepisywałem bilet. 
Opuściłem kraj dopiero w 1981 roku, tuż 

przed wprowadzeniem stanu wojennego 
- wspominał.

Przez dziesięć lat pracował fizycznie, 
malując ściany, a wieczorami grał w teatrze... 
malarzy,, ale nie takich pokojowych, tylko 
van Gogha czy Gauguina. - Bywało, że za-
rabiałem 50 dolarów na miesiąc, a potem 50 
tysięcy tygodniowo. I... bulwersowały mnie te 
duże zarobki - mówił.

Popularność i większe pieniądze przy-
szły, kiedy pojawił się film. Olek zagrał m.in. 
w popularnym zwłaszcza w czasie świąt 
filmie „Sam w domu – po raz trzeci”. Wcielił 
się w postać Petra Beaupre’a, przywódcę 
międzynarodowej grupy przestępców 
chcących zdobyć mikroprocesor z danymi 
rządu USA. Na skutek nieporozumienia 
cenny sprzęt znajdzie się w posiadaniu 
ośmioletniego Aleksa. Rezolutny chłopiec 
postanawia przeciwstawić się gangowi...

Zagrał w skandalizującym "9 i pół tygo-
dnia" (filmie erotycznym z Kim Basinger), 
niedawno wystąpił w "Salt" z Angeliną Jolie 
i Danielem Olbrychskim. - Angelina rzeczy-
wiście jest piękna, kamera ją wręcz całuje. 
W filmie gram prezydenta Rosji, którego ma 
zabić Angelina. Leżę na kupie gruzu, już 
półmartwy. Angelina ma mnie dostrzelić. 
Ktoś mi powiedział: Idź odpocząć. A ja byłem 
tak zmęczony, że dobrze mi się leżało na tym 
gruzie... - opowiadał Olek Krupa.

Olek zagrał też w kasowym filmie Wo-
ody'ego Allena "Co nas kręci, co nas pod-
nieca". - Dużo wcześniej zostałem zaproszony 
na casting do innego filmu Allena. Woody 

zwinął kawałek papieru w rulonik i obser-
wował mnie przez ten otwór. Byłem bardzo 
butny, taki polski mądrala. No i zapytałem 
go, czy jest kapitanem statku. On się speszył, 
powiedział: Doskonale, dziękuję bardzo. I w 
filmie nie zagrałem. Po latach wybierałem 
się z przyjacielem na narty. W połowie drogi 
odebrałem telefon z zaproszeniem na casting. 
W filmie "Co nas kręci, co nas podnieca" 
gram Ala Morgensterna, który żyje w miło-
snym trójkącie. Pytałem Woody'ego, jak mam 
czytać książkę o erotyzmie. Odpowiedział, że 
mam to robić, jak chcę, a jak będzie źle, to 
mi powie. Praca z nim jest tak wspaniała, że 
z radością przyjąłbym jakąkolwiek kolejną 
propozycję grania u niego - przyznaje Olek 
Krupa.

Póki co pojawił się w obrazoburczej 
komedii "Dyktator", której współtwórcą 
jest Sacha Baron Cohen. Film opowiada 
heroiczną historię dyktatora, który ryzy-
kuje życiem, aby demokracja nigdy nie 
zagościła w kraju, który z taką miłością 
gnębi. Scenariusz został zainspirowany 
bestsellerem „Zabibah and The King” 
autorstwa Saddama Husseina. „Dykta-
tor” dedykowany jest pamięci zmarłego 
niedawno Kim Dzong-Ila...

Mimo wielu propozycji, Olek Krupa 
znajduje czas na to, by wpaść na chwilę 
na jubileusz swojego liceum w Rybniku 
czy zagrać ze swoimi dawnymi mistrza-
mi z Rybnika na imprezie wspominającej 
Bombaj, klub, który kiedyś zawalił się w 
Rybniku...

z rybnika
do Hollywood

Grywa u Allena i u braci Coen. Przy odrobinie szczęścia można go 
spotkać w... Rybniku, gdzie do niedawna miał matkę. Wciąż mało osób 
wie o Olku Krupie z Rybnika, który grywa w nowojorskich teatrach i w 
hollywoodzkich produkcjach!

 Antoni Strzelecki

Kadr z filmu "Co nas kręci, co nas podnieca"Kadr z filmu "Alex sam w domu"
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Szukamy nowycH kierunków 
goSPodarczej wSPółPracy

- Czy w dobie powszechnego 
dostępu do informacji, działalność 
izb gospodarczych, ułatwiających 
kontakty handlowe, ma jeszcze sens?

- Myślę, że powszechny dostęp 
do informacji nie jest dla nas zagro-
żeniem lecz ogromną szansą. Nie jest 
problemem znalezienie w Internecie 
tysięcy danych na temat kraju, w 
którym chcemy prowadzić interesy. 
Sztuka polega na tym, aby te informa-
cje odpowiednio zinterpretować, wy-
ciągnąć prawidłowe wnioski i podjąć 
trafne decyzje. A to nie jest proste. W 
informacyjnym chaosie łatwo popeł-
nić błąd. Kto współpracuje z nami ten 
minimalizuje ryzyko błędu i zwiększa 
szanse na odniesienie biznesowe suk-
cesu. Dla naszych członków i partne-
rów przygotowujemy „mapę drogową” 
pozwalającą na sprawne poruszanie 
się w środowiskach gospodarczych, 
politycznych i społecznych krajów, 
które rekomendujemy, jako obiecujące 
kierunki handlowej współpracy.

- W prospekcie reklamowym 
rekomendujecie: Armenię, Ka-
zachstan, Gruzję, Azerbejdżan, 
Mongolię, Białoruś, Słowenię, Iran, 
Serbię…

- Prospekt wskazuje na kierunek 
naszych zainteresowań i możliwości. 
Nie skupiamy się na rynkach znanych, 
gdzie panuje wielka konkurencja, a 
polskie firmy funkcjonują od lat. 
Szukamy nowych kierunków współ-
pracy. Organizujemy misje handlowe 
w krajach, gdzie tkwi olbrzymi, ale na 
razie uśpiony potencjał.

- Wspomniane kraje mogą ucho-
dzić za trudne i ryzykowne.

- Proszę nie kierować się stereo-
typami i nie wyciągać wniosków na 
podstawie informacji z telewizji. Nas 
nie interesuje polityka. Mamy kon-
kretne propozycje handlowe, a każdy 
kraj potrzebuje i szuka możliwości 
nawiązania współpracy gospodarczej. 
Jeżeli obie strony chcą współpracować, 
nasza w tym głowa, aby usunąć im z 
drogi wszelkie przeszkody.

- W mediach głośnym echem 
odbiła się polska misja gospodarcza 
do Armenii, w której uczestniczyli 

przedstawiciele Izby. Po waszym 
przyjeździe okazało się, że w Ar-
menii produkują nie tylko dobry 
koniak.

- Armenia jest krajem olbrzymich 
możliwości. Można tutaj zrobić świet-
ny interes nie tylko na handlu surow-
cami albo produktami spożywczymi, 
ale także na transferze nowoczesnych 
technologii. Misja w Armenii jest 
modelowym przykładem działań, na 
których chcemy się skoncentrować. 
Patronat nad wyjazdem objęło Mi-
nisterstwo Gospodarki. Dla polskich 
przedsiębiorców, którzy pojechali z 
nami, przygotowano spotkania z 

ludźmi, którzy wiedzą wszystko o 
ormiańskiej gospodarce. Zorgani-
zowano także panele i warsztaty 
tematyczne dla biznesmenów, którzy 
startują na rynku Armenii z konkret-
ną ofertą. Na wiosnę przyszłego roku 
prawdopodobnie zostanie zorganizo-
wana kolejna misja gospodarcza do 
tego kraju, ponieważ w środowisku 
polskich przedsiębiorców szybko 
rozeszły się informacje o sukcesie 
tego wyjazdu.

- To jest oferta dla dużych firm, 
bo tylko takie mogą sobie pozwolić 
na międzynarodową ekspansję.

- To jest oferta dla wszystkich 
firm. Coraz więcej małych i średnich 
przedsiębiorstw chce nawiązać mię-
dzynarodowe kontakty, ponieważ na 
krajowym rynku robi się ciasno. Jest 
sprawą oczywistą, że niewielkie przed-
siębiorstwa mogą mieć logistyczny 
problem, aby samodzielnie szukać 
kontaktów handlowych w Armenii, 
Kazachstanie czy na Białorusi. Ale od 
tego jesteśmy my. Możemy połączyć 
ofertę kilkunastu albo kilkudziesię-
ciu firm i taki pakiet przedstawić w 
wybranym kraju.

- Została Pani prezesem w jubile-
uszowym roku dla Izby. Przypomnij-
my, że IGEI powstała w 1993 roku. 
Pani nominacja jest zapowiedzią 
nowego otwarcia?

- Chcę maksymalnie wykorzystać 
czas i miejsce, w którym jesteśmy. W 
dobie globalizacji gospodarki może 
tylko rosnąć znaczenie międzynaro-
dowych kontaktów. Poza tym naszym 
największym atutem jest identyfikacja 
Izby z naszym regionem. Śląsk jest 
najważniejszym ośrodkiem gospo-
darczym w Polsce, z czego zdają sobie 
sprawę nasi zagraniczni partnerzy. 
Kiedy przyjeżdżamy do nich z propo-
zycją przygotowania misji handlowej, 
oni wiedzą, że to będzie poważna 
oferta. Naszą ambicją jest nie tylko 
pomnażanie zysków dla członków 
Izby, ale także wzmacnianie w świecie 
dobrego wizerunku Polski oraz marki 
naszego regionu. To jest dobra i per-
spektywiczna inwestycja.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Rozmowa z MałgoRzatą BohoSIewIcz-SUchoń, prezesem Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów.

Jak podaje portal Wirtual-
na Polska, rada nadzorcza 
odwołała ze stanowiska 

prezesa Kolei Śląskich Michała 
Borowskiego. Zdecydowała też 
o unieważnieniu rozpisanego 
latem tego roku konkursu na 
szefa spółki i ogłoszeniu nowego 
postępowania - wynika z infor-
macji urzędu marszałkowskiego 
w Katowicach. 

Nowy konkurs ma być ogłoszo-
ny w najbliższym czasie. Do czasu 
wyłonienia prezesa spółką będą 
kierować dwie wiceprezes Kolei Ślą-
skich. Spółka należy do samorządu 
woj. śląskiego. 

- Rada nadzorcza unieważniła 
konkurs bez podania przyczyn, zgodnie 
z przysługującymi jej uprawnieniami 
- powiedziała we wtorek rzeczniczka 
marszałka woj. śląskiego Aleksandra 
Marzyńska. W ogłoszonym w poło-
wie lipca konkursie wystartowało 20 
kandydatów, z których 11 spełniło 
kryteria formalnie. Za najlepszego 
kandydata uznano dyrektora Zakładu 
Linii Kolejowych w Sosnowcu Danie-
la Dygudaja, jednak ostatecznie nie 
został on powołany na stanowisko 
prezesa. 

Koleje Śląskie należą do samo-
rządu woj. śląskiego. W grudniu 
ubiegłego roku przewoźnik przejął 

obsługę całości regionalnych kole-
jowych przewozów pasażerskich, 
co wywołało chaos na torach i za-
kończyło się dymisją zarządu spółki 
oraz marszałka województwa. Po 
tych problemach spółka najpierw 
unormowała kursowanie pociągów, 
a następnie, wobec szybkiego na-
rastania strat, w kolejnych miesią-
cach zaczęła wprowadzać program 
naprawczy. 

Jednym z jego głównych założeń 
stało się ograniczenie w czerwcu tzw. 
pracy przewozowej o 38 proc. Głów-
nie dzięki temu miesięczne straty 
przewoźnika zmniejszyły się z 9-11 
mln zł w poprzednich miesiącach do 

ok. 2,3 mln zł w czerwcu i 1,9 mln 
zł w lipcu. Ogółem w pierwszym 
półroczu strata spółki wyniosła ok. 
49 mln zł. Prognoza na drugie pół-
rocze mówi o ok. 15 mln zł straty, 
co daje roczną stratę w wysokości 
ok. 64 mln zł. 

Samorządowcy oceniają, że naj-
wcześniej w 2015 r. Koleje Śląskie będą 
mogły zacząć inwestować i rozwijać się. 
Zdaniem władz regionu spółka odzyska 
zaufanie rynku i zdolność kredytową, gdy 
przepracuje cały przyszły rok bez straty.

Źródło: WP.PL

Szef Kolei Śląskich stracił stanowisko
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Dzięki „strefie ruchu”, problem jakim 
są kierowcy preferujący brawurową 
jazdę, parkowanie w niedozwolonych 
miejscach,  korzystanie z telefonu 

komórkowego podczas jazdy oraz porusza-
jący się bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, 
miał zniknąć z polskich osiedli. Uregulowana 
miała zostać również kwestia pieszych, którzy 
przed wprowadzeniem nowelizacji mogli bez 
konsekwencji chodzić po drodze wewnętrznej. 
Teraz – przynajmniej w teorii – muszą korzystać 
z chodników i przejść dla pieszych. Aby funk-
cjonariusze mogli wystawić mandat, właściciele 
dróg wewnętrznych muszą jednak ustawić znak 
drogowy z napisem „strefa ruchu” (D-52) oraz 
„koniec strefy ruchu” (D-53). Władze spółdziel-
ni, wspólnot mieszkaniowych oraz prywatni 

właściciele mogą też zadecydować kto będzie 
uprawniony do korzystania z ich uliczek czy 
parkingów, ale tylko w wypadku odpowiednie-
go oznakowania terenu. Za jeden znak trzeba 
jednak zapłacić 350 zł.

O niedoskonałościach obowiązujących 
przepisów na własnej skórze przekonali się 
mieszkańcy bloku przy ulicy Gliwickiej 222 
w Katowicach. Przez kilka miesięcy na 
ich parkingu stał... karawan. Naj-
większym problemem było to, 
że samochodu nie można było 
ruszyć. Parking należący do 
spółdzielni jest ogólnodo-
stępny i nieoznakowany 
„strefą ruchu”. W takiej 
sytuacji zarówno Policja, 
jak i Straż Miejska nie 
mogą interweniować. 
- Mówili, że jest prawi-
dłowo zaparkowany, 
nie zagraża mieszkań-
com i nic z tym nie 
zrobią. Z właścicielem 
zakładu pogrzebowego 
nie mogliśmy się skontak-
tować. W końcu karawan 
zniknął. Nikt nie wie co się 
z nim stało, nikt też nie na-
rzeka – mówi pani Grażyna, 
mieszkanka bloku.

Zgodnie z zapisami nowej 
ustawy określającej zasady ruchu na 
drogach publicznych, „strefa ruchu” to 
obszar obejmujący co najmniej jedną drogę 
wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy ozna-
czone są odpowiednimi znakami drogowymi. 
Analizując treść przepisów można wywnio-
skować, że na drogach wewnętrznych, które 
nie zostały odpowiednio oznakowane, nadal 
nie można egzekwować przestrzegania zasad 
ruchu drogowego – bo są to tereny prywatne. 

Aby idea „strefy ruchu” zaczęła funkcjonować 
w sposób prawidłowy, wszystkie drogi we-
wnętrzne powinny zostać oznakowane – a to 
wymagałoby postawienia tysięcy znaków na 
obszarze całego województwa. - Na osiedlach 

jeździ pełno małolatów, którym wydaje się, że 
są na torze w Monte Carlo, albo w jakiejś grze 
komputerowej. U mnie pod blokiem non stop 
ktoś parkuje na miejscach dla niepełnospraw-
nych. Piesi też często nie mają wyobraźni. Ktoś 
musi przecież wystawiać tam mandaty - mówi 

pan Dariusz, mieszkaniec Osiedla Tysiąclecia 
w Katowicach.

Gdzie można wystawić mandat i kto może 
tego dokonać? Tego często nie wiedzą nawet 
sami funkcjonariusze. - Kilka tygodni temu, kiedy 
chciałem wyjechać do pracy, ktoś zastawił mi 
bramę wjazdową. Zadzwoniłem na straż miejską. 
Przyjechali, ale nie wiedzieli co z tym fantem zro-

bić. Nie byli pewni czy to jest droga wewnętrzna 
czy „strefa ruchu”, za którą odpowiedzialna 

jest policja. Chcieli dzwonić na komendę, 
ale darowaliśmy to sobie. I tak byłem 

już spóźniony. Musiałem dojechać 
autobusem, bo to mogłoby tak 

trwać w nieskończoność – iry-
tuje się pan Marcin, właściciel 
domu na Osiedlu Różanka 
w Chorzowie. Skoro sami 
funkcjonariusze niejedno-
krotnie nie są pewni czy 
w strefach kryją się drogi 
wewnętrzne i kto ma pra-
wo egzekwować prawo na 
drogach osiedlowych, to 

skąd mają wiedzieć o tym 
kierowcy? 

Wokół nowych przepisów 
istnieje sporo niejasności, które 

powinny zostać wyeliminowane. 
Mimo to dzięki „strefie ruchu” bez-

pieczeństwo na drogach wewnętrznych 
poprawiło się. Jak pokazują policyjne 

statystyki, od momentu wejścia przepisów 
w życie, liczba wypadków w terenach zabudowa-
nych spadła. W roku 2009 zanotowano 31 5699 
wypadków, z czego 2 171 było śmiertelnych. Już 
rok później liczba ta spadła do 27 836 (1 812 
śmiertelnych). W roku ubiegłym było podobnie 
– 27 056 wypadków (1 652 śmiertelnych). Te 
dane napawają optymizmem. Teraz trzeba już 
tylko poczekać aż „strefa ruchu” stanie się na 
polskich osiedlach powszechniejsza. 

Samowolka
na śląskich osiedlach

Mimo że tzw. „strefa ruchu” 
funkcjonuje już od ponad 
dwóch lat, to nadal jest 
wokół niej sporo niejasności. 
Zdezorientowani są nie 
tylko kierowcy, ale również 
funkcjonariusze policji 
i straży miejskiej. Głównymi 
celem wprowadzenia nowych 
przepisów było uregulowanie 
zasad ruchu na drogach 
publicznych i zwiększenie 
bezpieczeństwa w strefach 
zamieszkania. Jak jest 
w rzeczywistości?

 Tomasz Breguła



Ugodziła  
męża nożem

Policjanci zatrzymali 52- let-
nią kobietę, która w czasie 
awantury domowej ugodziła 

nożem swojego męża. Mężczyzna 
z raną kłutą brzucha trafił do szpita-
la. Sprawczyni ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu grozi teraz kara nawet 10 
lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym 
z mieszkań na ul. Gen. Maczka. O zda-
rzeniu poinformował policję lekarz dy-
żurny. W chwili obecnej jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. W piekar-
skiej prokuraturze 52-latka usłyszała za-
rzut spowodowania ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Prokurator zastosowała 
wobec niej środek zapobiegawczy w po-
staci policyjnego dozoru. Grozi jej do 10 
lat więzienia.

Kto rozpoznaje  
tego mężczyznę?

Kryminalni z Gliwic prowadzą 
postępowanie w sprawie rozbo-
ju, do jakiego doszło w jednym 

z salonów gier przy ul. Skowrońskiego 
w czerwcu 2013 roku. Sprawca zaata-
kował pracownika, skradł 250 złotych 
i uciekł. Publikujemy zdjęcie mężczy-
zny poszukiwanego przez śledczych.

24 czerwca 2013 roku około 11.30 do 
salonu gier wszedł mężczyzna z wyglądu 
około 27-28 letni. Rysopis : włosy krótkie 
ciemne krótkie, wzrostu około 180 cm, 
wagi około 80 kilogramów. Ubrany był 
w koszulkę typu T-shirt koloru czarne-
go z krótkim rękawem, spodenki ciem-
ne z nogawkami do kolan, ciemne buty 
sportowe. Przez około 35 minut mężczy-
zna korzystał z maszyn do gier, po czym 
podszedł do pracownika i poprosił o roz-
mienienie pieniędzy. Sprawca niespo-
dziewanie uderzył ekspedienta w twarz 
stojącym na ladzie kubkiem. Napast-
nik zabrał z kasy 250 złotych i wybiegł 
z lokalu. Kamery monitoringu utrwali-
ły napastnika.

Osoby, które rozpoznają mężczy-
znę widocznego na fotografii, proszone 
są przekazanie informacji w dowolnej 
formie: osobiście w KMP Gliwice, tele-
fonicznie na numer 32 33 69 281 (w go-
dzinach od 8.00 do 15.00), całodobowo 
32 33 69 255 lub anonimowo np. przez 
skrzynkę mailową:  komendant@gliwi-
ce.ka.policja.gov.pl.

Śmiertelne potrącenie 
w Sarnowie

Do tragicznego w skutkach wy-
padku drogowego doszło nocą 
w pobliżu miejscowości Sar-

nów. Mężczyzna o nieustalonej do-
tychczas tożsamości wtargnął wprost 

pod nadjeżdżający samochód marki 
peugeot. W wyniku obrażeń dozna-
nych w skutek potrącenia pieszy zmarł. 

Będzińscy policjanci ustalają oko-
liczności i przyczyny wypadku, do które-
go doszło na drodze krajowej nr 86 w re-
jonie Sarnowa. Jak wstępnie ustalono 
pieszy o nieznanej dotychczas tożsamo-
ści przechodził przez jezdnię w niedo-
zwolonym miejscu. Mężczyzna wtargnął 
wprost pod nadjeżdżającego peugeota, 
kierowanego przez 59-letniego miesz-
kańca powiatu będzińskiego.

Śmiertelny wypadek 
w Szałszy

Tarnogórscy policjanci wyja-
śniają przyczyny i okoliczno-
ści śmiertelnego wypadku, do 

którego doszło na drodze krajowej nr 
78 w miejscowości Szałsza. Kierowca 
volkswagena stracił panowanie nad 
pojazdem doprowadzając do jego da-
chowania, a następnie uderzył w be-
tonowy mostek. W wyniku poniesio-
nych obrażeń śmierć poniósł 24-letni 
kierowca tego pojazdu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący volkswagenem 
golfem, jadąc od Gliwic w kierunku 

Tarnowskich Gór, na oznakowanym 
zwężeniu jezdni, nie zastosował się do 
nadawanego przez sygnalizator sygnału 
"czerwone światło" i uderzył w jadące-
go z naprzeciwka rowerzystę. Następ-
nie stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał z drogi na pobocze, gdzie sa-
mochód dachował i uderzył w beto-
nowy mostek. W wyniku zdarzenia 
śmierć na miejscu poniósł kierujący 
samochodem. Kierujący rowerem nie 
doznał poważniejszych obrażeń. Śled-
czy nadal ustalają przyczyny i okolicz-
ności tego wypadku.

 

horror 
na Roździeńskiego

Policyjni wywiadowcy zatrzymali 
39-latka, który wbił nóż w głowę 
swojej konkubiny. 

Do zdarzenia doszło w jednym 
z biur rachunkowych przy ul. Roź-
dzieńskiego w Katowicach. Po po-
łudniu wpadł tam wściekły i pijany 
39-latek i zaatakował swoją 30-letnią 
konkubinę. Mężczyzna najpierw krzy-
czał, a potem wyciągnął nóż i z całej 
siły wbił go w głowę kobiety. Ranna 
kobieta zdołała zadzwonić pod nu-
mer 112 i wezwać pomoc. Bandyta zo-
stał zatrzymany kilka minut później. 
Pijany trafił do policyjnego aresztu. 
O jego dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd.

Pijany kierowca  
wbił się w dom  
jednorodzinny

Kolejny przykład bezmyślnej jaz-
dy na podwójnym gazie. I jej 
opłakanych konsekwencji. Pro-

mil alkoholu miał w organizmie 19-la-
tek, który wjechał samochodem w dom 
jednorodzinny w Jastrzębiu-Zdroju. 

Co więcej, okazało się, że jastrzębianin 
w ogóle nie ma prawa jazdy! 

Groźny wypadek miał miejsce na 
ulicy Powstańców Śląskich. Mieszkan-
kę jednego z domów jednorodzinnych 
obudził przeraźliwy hałas. W jej dom 
wjechał z ogromnym impetem samo-
chód! Wewnątrz Opla znajdowały się 
trzy nietrzeźwe osoby. Jak się okazało - 
jego kierowcą był 19-letni jastrzębianin. 
Badanie na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wykazało u niego 1 
promil. Pijany nastolatek doznał nie-
groźnego stłuczenia głowy. Nikt poza 
nim na szczęście nie ucierpiał, uszkodze-
niu uległo natomiast ogrodzenie posesji 
oraz sam budynek. 

Co więcej, jedną z pasażerek okazała 
się 16-latka, która "wydmuchała" prawie 
półtora promila. Nieletnia mieszkanka 
Żor została przekazana pod opiekę ro-
dzicom, w jej sprawie decyzję podejmie 
sąd rodzinny. Z kolei 19-latkowi, za jazdę 
na "podwójnym gazie" grożą nawet dwa 
lata pozbawienia wolności. 

Śmierć  
w płomieniach

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju pod 
nadzorem prokuratury ustalają 
dokładne okoliczności i przyczy-

ny tragicznego pożaru, do którego do-
szło w jednym z mieszkań socjalnych. 
W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 
cztery osoby.

Kwadrans po godzinie 6:00 oficer 
dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczą-
ce pożaru mieszkania znajdującego się 

przy ulicy Stodoły. Na miejsce skiero-
wane zostały zastępy straży pożarnej, 
które prowadziły akcję ratunkowo-
gaśniczą. Jak ustalono, w czasie kiedy 
wybuchł pożar, w mieszkaniu znajdo-
wały się cztery osoby oraz pies. Nie-
stety nikogo nie udało się uratować. 
Ofiarami tego tragicznego zdarzenia 
okazały się dwie mieszkające pod tym 
adresem osoby: 45-letni kobieta oraz 
38-letni mężczyzna, a także ich 22-let-
nia sąsiadka i 31-letni sąsiad. Na miej-
scu, pod nadzorem prokuratora poli-
cjanci cały czas prowadzą czynności, 
zmierzające do wyjaśnienia przyczyn 
i okoliczności zdarzenia. 

zatrzymani  
pseudokibice

Policyjni katowickiej komendy za-
trzymali dwóch pseudokibiców, 
którzy w trakcie meczu  piłki 

nożnej pomiędzy GKS Katowice a Dol-
canem Ząbki złamali prawo.

W trakcie meczu nie doszło 
do zbiorowego zakłócenia porząd-
ku publicznego. Zatrzymano dwóch 
pseudokibiców. Obaj są mieszkań-
cami Katowic w wieku 30 i 16 lat. 
Starszy w trakcie meczu wtargnął 
na płytę boiska. Za takie zachowa-
nie grozi mu trzyletni pobyt w wię-
zieniu i grzywna. 16-latek odpowie 
przed sądem rodzinnym za rzu-
cenie dwóch petard hukowych. 
W trakcie zabezpieczenia meczu poli-
cjanci z drogówki zatrzymali 20-latka 
z Katowic, który z wynikiem prawie 
pół promila alkoholu w organizmie, 
na ulicy Złotej kierował oplem astrą.

Areszt dla dilera

Kryminalni z bytomskiej komen-
dy zatrzymali mężczyznę, któ-
ry miał przy sobie narkotyki 

oraz sprzedawał je nieletnim. Przy by-
tomianinie funkcjonariusze znalezio-
no 7 gram marihuany. Ponadto po-
dejrzany jest o udzielania narkotyków 
nieletnim. 

Funkcjonariusze zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narkoty-
kowej ustalili, że bytomianin miał roz-
prowadzać narkotyki wśród nieletnich. 
Śledczy dowiedli, że 25-latek udzielał 
narkotyki odpłatnie i nieodpłatnie. Do 
tych przestępstw miało dojść w okre-
sie od lutego do sierpnia tego roku. Po-
dejrzany rozprowadził w tym czasie 
około 7 gram amfetaminy oraz oko-
ło 150 gram mefedronu. Zatrzymany 
nie przyznał się do zarzucanych mu 
czynów. Bytomski sędzia na wniosek 
prokuratora zastosował wobec byto-
mianina środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztu na okres 
3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z komisariatu 
II zatrzymali 45-letniego 
mieszkańca Chorzowa, 
który psychicznie i fizycznie 
znęcał się nad swoimi 
dziećmi. Ponadto przemocą 
od syna wyłudził ponad 20 
tysięcy złotych oraz groził 
mu śmiercią, jeśli złoży 
przeciwko niemu zeznania. 
Wczoraj oprawca decyzją 
sądu został tymczasowo 
aresztowany. Grozi mu do 
10-lat więzienia. 

45-letniego chorzowiani-
na zatrzymali dzielnicowi 
z komisariatu II. Mężczy-

zna przez kilkanaście lat znęcał się psy-
chicznie i fizycznie nad dwójką swoich 
dzieci. Wielokrotnie bił syna różny-
mi przedmiotami, między innymi 

drewnianym kijem i mieczem trenin-
gowym. Horror 23-latka nie skończył 
się nawet wtedy, gdy wyprowadził się 
z domu. Wyrodny ojciec nadal nękał 
syna wdzierając się do mieszkania, któ-
re zajmował wraz ze swoją konkubi-
ną i dzieckiem. Ponadto za każdym 
razem, gdy go „odwiedzał” przemo-
cą zabierał mu pieniądze. W taki spo-
sób wyłudził od syna ponad 23 tysiące 

złotych. Koszmar trwał przez kilka lat 
ponieważ oprawca groził śmiercią swo-
im dzieciom jeśli złożą przeciwko nie-
mu zawiadomienia. Dzięki współpra-
cy z dzielnicowymi 23-latek postanowił 
przerwać milczenie. Wczoraj na wnio-
sek policji i prokuratury sąd tymczaso-
wo aresztował na okres trzech miesięcy. 
45-latkowi  za popełnione przestępstwa 
grozi nawet do 10 lat więzienia.

katował syna i wyłudzał pieniądze
www.kurierpolski24.pl10 Policja
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Kompleks Zagroń Istebna
 Zaolzie 1588, 43-470 Istebna, Polska 
RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę 

tel.: +48 33 483 20 35
e-mail: zagron@istebna.org

www.istebna.org

tel.: + 48 33 483 20 35
e-mail: meridian@istebna.org

www.meridian.istebna.org

Zagroń-miejsce gdzie cisza raduje…gg

Boże Narodzenie 2013
23.12.2013-28.12.2013

Osoba dorosła od 1680zł
dziecko 4-10 lat od 890zł

dziecko do 4 lat-bezpłatnie

UWAGI :
Istnieje możliwość wykupienia karnetu narciarskiego na cały pobyt! 

Dopłata: 200zł/osoba
Istnieje możliwość wykupienia kolacji wigilijnej (bez noclegu).

Cena:150zł/osoba

CENA PAKIETU ZAWIERA:
5 noclegów

5 śniadań, w tym śniadanie świąteczne
Świąteczna niespodzianka w pokoju

3 obiadokolacje
Obiadokolację świąteczną
Uroczystą kolację wigilijną

Kulig Doliną Zaolzia
Kolędowanie z kapelą góralską

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Bajkowe kino dla dzieci
Spotkanie z Mikołajem

Świąteczny Dancing w Music Club ( 25.12 oraz 26.12)
Bezpłatny parking

Bezprzewodowy internet
Jednorazowy 2-godzinny karnet do wykorzystania na naszych 

wyciągach narciarskich w dowolnych godzinach 
funkcjonowania stacji, w trakcie trwania pobytu

10% rabatu na karnety narciarskie w naszej Stacji Narciarskiej
10% rabatu na zabiegi i masaże 

w Meridian Centrum Zdrowia i Energii
Nielimitowany wstęp do Parku Wodnego OLZA podczas trwania 
pobytu, a w nim mnóstwo atrakcji: kręta zjeżdżalnia o dł. 70m, 

ścianka wspinaczkowa, rwąca rzeka, wodospady płaszczowe, 
leżaki z masażami w wodzie, jacuzzi, gejzery, brodzik dla dzieci

Mini zoo
Siłownia

Kącik malucha UWAGI:
Istnieje możliwość wykupienia karnetu narciarskiego na cały pobyt!

Dopłata: 200zł/osoba
Istnieje możliwość wykupienia biletów na Bal Sylwestrowy 

(bez noclegu).
Cena:600zł/para

CENA PAKIETU ZAWIERA:
5 noclegów

5 śniadań, w tym śniadanie świąteczne
Niespodzianka w pokoju

5 obiadokolacji
Bal sylwestrowy

Kinder Bal (dla dzieci poniżej 15 r.ż.)
Pokaz sztucznych ogni

Kulig Doliną Zaolzia
Biesiadowanie z kapelą góralską

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Bajkowe kino dla dzieci

After Party w Music Club z Open Barem do 24:00
Bezpłatny parking

Bezprzewodowy internet
Jednorazowy 2-godzinny karnet do wykorzystania na 

naszych wyciągach narciarskich w dowolnych godzinach 
funkcjonowania stacji, w trakcie trwania pobytu

10% rabatu na karnety narciarskie w naszej Stacji Narciarskiej
10% rabatu na zabiegi i masaże w Meridian Centrum Zdrowia i Energii

Nielimitowany wstęp do Parku Wodnego OLZA 
podczas trwania pobytu, a w nim mnóstwo atrakcji: 

kręta zjeżdżalnia o dł. 70m, ścianka wspinaczkowa, rwąca rzeka,  
wodospady płaszczowe, leżaki z masażami w wodzie, 

jacuzzi, gejzery, brodzik dla dzieci
Mini zoo
Siłownia

Kącik malucha

Osoba dorosła od 1555zł
dziecko 4-10 lat od 1090zł

dziecko do 4 lat-bezpłatnie

Sylwester 2013/2014
28.12.2013-02.01.2014
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Rytuał Lanna ten egzotycz-
ny, relaksujący zabieg 
rodem ze starożytnego 
królestwa Lanna (dzisiej-

sza Tajlandia) opracowany został 
przez mnichów buddyjskich. 
Rozpoczyna się rozgrzewającą 

sesją w łaźni ziołowej lub ziołową 
kąpielą, ze specjalnie dobranych, 
uspokajających tajskich ziół. Na-
stępnie ciepłą i rozluźnioną skórę 
masuje się rozgrzanymi stemplami 
(woreczkami z rozdrobnionymi 
ziołami). Początkowo, gdy stemple 

są gorące, dotyka się nimi tylko 
określonych miejsc. W miarę ich 
stygnięcia masaż staje się inten-
sywniejszy, a składniki aktywne 
z roślin uwalniają się i wchła-
niają w rozgrzaną skórę. Rytuał 
odpręża, poprawia krążenie, 

pobudza przemianę materii i 
usuwa toksyny. 

Amatorom czekolady przy-
padnie do gustu zabieg, który 
przez dwie godziny pozwoli 
delektować się aromatem tego 
smakołyku i kontaktem z nim. 
Zabieg rozpoczyna kakaowa kąpiel 
z hydro- masażem, a po pobudza-
jącym peelingu następuje masaż 
aromatyczną, ciepłą czekoladą. 
Na koniec smakołyk spłukuje się 
pod prysznicem, a na skórę na-
kłada krem czekoladowy. Zabieg 
wygładza i odmładza skórę. Jest 
idealny dla osób potrzebujących 
relaksu, bo wpływa korzystnie 
nie tylko na ciało - poprawia też 
nastrój, pobudzając organizm do 
produkcji endorfin (tzw. hormo-
nów szczęścia). 

Zimne z pozoru kamienie 
mogą mieć działanie terapeu-
tyczne zwłaszcza te pochodzenia 
wulkanicznego, bo dobrze prze-
wodzą ciepło. Wykorzystuje się 
je do masażu, który likwiduje 
napięcia i bóle mięśni, działa 
korzystnie na cały organizm, 
poprawia kondycję skóry. Ciało 
masuje się ciepłymi kamieniami 
bazaltowymi, twarz - chłodny-
mi półszlachetnymi. Podczas 
zabiegu na ciało nakładane 
są rozmaite kosmetyki, które 
doskonale odżywiają skórę. Po 
zakończeniu masażu ciepłe ka-
mienie pozostawia się w punk-
tach energetycznych na plecach, 
co przynosi ukojenie i wyzwala 
przepływ energii. 

Kapsułę ma już wiele salo-
nów kosmetycznych i ośrodków 
spa to nowoczesne urządzenia 
o nieco kosmicznym wyglądzie 
może mieć wiele funkcji. Działa 
jak sauna parowa, sauna na pod-
czerwień, można w nich odbyć 
seans aromaterapeutyczny lub 
orzeźwiającą terapię wodną. 
W kapsule przeprowadzane są 
różne zabiegi, które dobiera się 
w zależności od potrzeb klienta. 
Najczęściej poprzedza je peeling, 
a potem na skórę nakłada się jakąś 
maskę. Kapsuła utrzymuje odpo-
wiednią temperaturę przez czas 
trwania zabiegu. Zabiegi działają 
oczyszczająco i detoksykująco na 
skórę, rozluźniają mięśnie, uła-
twiają spalanie kalorii, poprawiają 
mikrokrążenie. 

Marokańskie błoto cenne dla 
zdrowia i urody jego właściwo-
ści znane już w starożytności, 
wykorzystuje się w relaksująco-
-regenerującym rytuale w salo-
nach piękności. Maskę z błota, 
bogatego w krzem, magnez, że-
lazo, potas, sód oraz inne cenne 
składniki, nakłada się na ciało 
i otula je rozgrzanym kocem. 
Pod wpływem ciepła znikają 
napięcia, poprawia się ukrwie-
nie skóry, która lepiej chłonie 
składniki maski. Po spłukaniu 
maski w ciało wmasowywany 
jest żel odprężający, a następ-
nie nawilżający. Zabieg łagodzi 
podrażnienia, wygładza skórę, 
regeneruje, jednocześnie wpra-
wia w głęboki relaks.

zabiegi na jesienne dni

Nasz organizm lubi ciepło, które rozluźnia napięte mięśnie, odpręża, 
wprawia w błogi nastrój. Z tego powodu wykorzystuje się je często 
w zabiegach relaksujących i pielęgnacyjnych. 

Wakacyjny konkurs fotograficzny „Pokażmy Śląskie” zakończony! Do redakcji naszego tygodnika przysłano dziesiątki zdjęć, a wybranie najlepszych okazało się nie lada 
wyzwaniem. Po burzliwych dyskusjach udało nam się jednak wybrać fotografie, które nie tylko prezentują wysokie walory estetyczne, ale również najlepiej odzwierciedlające 
charakter naszego regionu. Zwycięzcą została Pani Bogumiła Urbanek-Chroń dla której przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Po ich odbiór zapraszamy do siedziby 
redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział a zwyciężczyni gratulujemy!
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Twoja pomoc okaże się niezbędna. 

Zobaczysz jak to miło być w przyjaznym gro-
nie. Problem terminu zostanie rozwiązany na 
początku tygodnia. W sobotę zostaniesz po-
proszony o zastępstwo – nie odmawiaj. 

Ryby 21.02. - 20.03.
W poniedziałek powinieneś być już 

daleko stąd, więc nie ma potrzeby zamę-
czać siebie i bliskich tak konkretnymi pyta-
niami i wątpliwościami. Krewniacy spóźnią 
się z przekazaniem wiadomości,  więc całe 
przedsięwzięcie może zostać odwołane.

Baran 21.03. - 20.04.
Tym razem twój autorytet nie ucierpi, 

ale następnym razem musisz się liczyć z tym, 
że nie wszystko zawsze układa się po naszej 
myśli. Przestań szukać winnych na każdym 
kroku. Przed sobotą odwiedź swoich bliskich. 

Byk 21.04. - 21.05.
Przed tobą ważne, tyle razy już prze-

kładane, spotkanie. Nie zaniedbaj wypoczyn-
ku – zapas sił, w ostatecznym rozliczeniu, 
może być twoim atutem. Znajomi zaproponu-
ją ci miejsce na szkoleniu. Postaraj się prze-
konać do tego pomysłu swoich przełożonych. 

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Nie zostawiaj tak pogmatwanych inte-

resów, nawet jeśli znikasz tylko na parę dni. 
W przyszłości może być to dla ciebie źródło 
wielu stresów i problemów. Panna przyjmie 
twoją propozycję z wdzięcznością.

Rak 22.06. - 22.07.
Skorzystaj z propozycji Wodnika. 

Tym razem wszystko powinno się udać, tym 
bardziej, że w poniedziałek będziesz znowu 
wypłacalny. Jednak wieczorne spotkanie 
trzeba będzie odwołać. Pogoda będzie po 
twojej stronie.

Lew 23.07. - 22.08.
Na razie ustna pochwała jest wszyst-

kim, czego możesz się spodziewać. Na dłuż-
szą metę takie igraszki, jak ostatnio z Rakiem, 
nie mają sensu – szczególnie, jeśli chcesz by 
cię szanowano.

Panna 23.08. - 22.09.
Odpoczynek jest teraz tym, co jest ci 

najbardziej potrzebne. Nawet kilka dni poza 
codziennymi obowiązkami i bez telefonu (!) 
może wiele zdziałać. Po powrocie musisz 
poważnie zastanowić się nad propozycja-
mi Strzelca.

Waga 23.09. - 23.10.
Zrób wreszcie to, co obiecałeś. Nikt 

już nie chce słuchać coraz bardziej skompli-
kowanych i barwnych wyjaśnień. Twoi prze-
łożeni (współpracownicy również) chcą żebyś 
po prostu wykonał robotę. Jesteś wszak jed-
nym z ogniw łańcucha – inni zależą od ciebie 
a ty od innych.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Tym razem nie będziesz musiał nicze-

go nikomu tłumaczyć. Masz prawo do takie-
go postawienia sprawy, wyjechania i braku 
sensownych wyjaśnień. Telefon Lwa pomoże 
zakończyć zaognioną sytuację, która ciągnie 
się już dość długo. 

Strzelec 23.11. - 21.12.
Do tej pory to ty szukałeś pocieszenia, 

a teraz role zmieniły się. W tym tygodniu nie 
planuj ważnych spotkań, skup się raczej na od-
zyskaniu utraconej sprawności i energii życio-
wej. Nie udawaj – szczególnie przed Baranem.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Wszyscy czekają na twoją zdecydo-

waną reakcję. Nie zastanawiaj się nad tym, 
co pomyślą, tylko działaj. Zbliża się czas pła-
cenia rachunków – nie zapomnij o wpłatach 
przed wyjazdem i nie daj się chandrze. 

Hogatha

Pracodawcy coraz częściej 
zamiast umow y o pracę 
podsuwają nam do podpi-

sania innego rodzaju umowy - np. 
umowę o dzieło. Warto wiedzieć, 
jakie plusy i minusy ma każda z tych 
form zatrudnienia. umowa o dzieło 
jest to umowa, w której wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania okre-
ślonego dzieła, zaś zamawiający do 
wypłacenia wynagrodzenia za to 
dzieło. Dziełem może być np. napisa-
nie artykułu, remont domu, naprawa 
pralki, wykonanie mebla. umowę o 
dzieło podpisuje się więc wtedy, kie-
dy musi być zrealizowane konkretne, 
stanowiące całość zadanie. 

Niekiedy, gdy staramy się o sta-
łą pracę, otrzymujemy propozycję 
zatrudnienia na podstawie umowy 
o dzieło, a nie na etacie. Coraz czę-
ściej też się zdarza, że dotychczaso-
wy pracodawca proponuje zmianę 
warunków zatrudnienia i przejście 
z etatu na umowę o dzieło. Warto 
wiedzieć, że w obu tych przypadkach 
nie będziemy mieli ochrony, jaką przy 
zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę daje kodeks pracy, np. gdy 

zachorujemy, nie będziemy otrzymy-
wali żadnego wynagrodzenia. Gdy 
mamy umowę o pracę, wykonujemy 
określone czynności w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę i pod 
jego kierownictwem. Przy umowie 
o dzieło pracujemy samodzielnie. 
Zamawiający nie może np. nakazać, 
byśmy pracowali w godzinach 8-16. 
Sami decydujemy, w jakim tempie 
pracujemy i w jakich godzinach. Jeśli 
złamany jest choć jeden z tych wa-
runków, umowa musi być zakwalifi -
kowana jako umowa o pracę. Zdarza 
się, że pracodawcy są pozywani do 
sądów pracy i przegrywają sprawy, 
gdy okazuje się, że np. wymagają od 
pracownika zatrudnionego na umowę 
o dzieło pracowania przez określoną 
liczbę godzin w zakładzie pracy. Sąd 
uznaje wówczas, że pracownik jest 
zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, a nie umowy o dzieło. I 
pracodawca musi zmienić umowę z 
wszelkimi tego konsekwencjami. 

Możemy dostawać więcej pie-
niędzy „na rękę”, niż zarabialibyśmy 
pracując na etacie. Jeżeli np. praco-
dawca uzna, że za pracę należy nam 
się 2500 zł, w przypadku umowy o 

pracę otrzymamy około 1400 zł (resztę 
pochłoną składki ZUS odprowadzane 
za nas przez pracodawcę i podatek). 
Przy zatrudnieniu na umowę o dzieło 
otrzymamy około 2100 zł. Twórcy, 
którzy płacą mniejszy podatek, mogą 
zarobić jeszcze więcej, czyli ok. 2250 
zł. 

Na podstawie umowy o dzieło 
możemy pracować w kilku miejscach, 
gdyż nasz czas pracy jest elastyczny. 
Korzyścią jest także to, że nie mu-
simy przesiadywać w firmie, sami 
gospodarujemy czasem i wykonuj-
my pracę, w czasie najbardziej nam 
odpowiadającym. 

Od umowy o dzieło nie są odpro-
wadzane składki emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe. Nie jesteśmy 
ubezpieczeni, powinniśmy więc ubez-
pieczyć się sami. W dodatku jeśli coś 
się nie uda i np. wyrządzimy szkodę 
pracodawcy lub osobie trzeciej, odpo-
wiadamy za to swoim majątkiem. Od 
tej generalnej reguły jest wyjątek. Jeśli 
pracujemy na etacie i nasz pracodaw-
ca jest zlecającym wykonanie dzieła, 
jest on zobowiązany odprowadzać 
składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. O ile po utracie pracy 

etatowej można starać się o zasiłek 
dla bezrobotnych, po zakończeniu 
umowy o dzieło nie ma takich moż-
liwości. A gdy pracodawca okaże się 
niewypłacalny, nie otrzymamy wypłat 
z Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. 

Nie chronią nas prawa wynikające 
z kodeksu pracy, ponieważ umowa o 
dzieło jest umową cywilnoprawną, 
regulowaną przez przepisy kodeksu 
cywilnego. Nie ma więc np. żadnego 
okresu wypowiedzenia, odpraw, wy-
nagrodzenia za urlop, płatnego urlopu 
macierzyńskiego. Ponadto, w więk-
szości banków osoby zatrudnione na 
takiej umowie nie otrzymają kredytu. 

Jeśli obie strony umówiły się na 
określoną kwotę wynagrodzenia (tzw. 
wynagrodzenie ryczałtowe), pracow-
nik nie może żądać podwyższenia tej 
kwoty, choćby w trakcie realizowania 
zamówienia okazało się, że koszty 
są wyższe. Jest jednak wyjątek: jeśli 
wykonanie dzieła spowodowałoby 
„rażącą stratę” u osoby realizującej 
dzieło, może ona oddać sprawę do 
sądu, a ten może podwyższyć kwotę, 
na jaką opiewa umowa, lub umowę 
rozwiązać. 

Umowa o dzieło – plusy i minusy jej podpisania

Właściwe 
przygotowanie 
ogrodu na zimę 
wymaga jesienią 
pracy przy 
glebie, trawniku, 
pozostających na 
kolejny rok roślinach 
wieloletnich, 
drzewach i krzewach.

Aby cieszyć się wiosną i latem 
z pięknych skalników, ra-
batek, trawnika i krzewów, 
trzeba odpowiednio przy-

gotować ogród na zimę. Czynności 
pielęgnacyjne w jesiennym ogrodzie 
nie są skomplikowane, jednak ko-
nieczne. Właściwego przygotowania 
do zimy wymaga również warzywnik. 
Nie możemy zapomnieć o okrywaniu 
niektórych roślin. Tak przygotowa-
ny ogród gotowy jest do zimowego 
odpoczynku.

PrZyGOTOWAnIE 
OGrODu nA ZIMĘ 
- GLEBA

Ziemię, gdzie rosły warzywa, 
kwiaty jednoroczne oraz byliny, należy 
przekopać, z rozsypanymi nawozami 

fosforowymi, potasowymi lub świe-
żym obornikiem. Tak przygotowanej 
gleby nie grabimy. Zostawienie „ostrej 
skiby” spowoduje lepsze gromadzenie 
wilgoci z opadów, ponieważ pod wpły-
wem zamarzającej wody pryzmy zbitej 
ziemi rozpadną się na małe grudki i 
doskonale napowietrzą. Dobrze jest 
również przeplewić rabaty i grządki, 
usunąć korzenie roślin jednorocz-
nych - wiosną będziemy mieć dużo 
mniej pracy przy ich oczyszczaniu. 
Za pomocą dostępnych w sklepach 
ogrodniczych kwasomierzy polowych 
sprawdzamy kwasowość podłoża. Jeśli 
jest zbyt niska, przeprowadzamy wap-
nowanie, które nie jest równoznaczne 
z nawożeniem. Wapno rozsiewamy na 
powierzchni przekopanego zagonu 
równomiernie i mieszamy grabiami 
z ziemią.

PrZyGOTOWAnIE 
OGrODu nA ZIMĘ 
- TrAWnIK

Przygotowując ogród na zimę 
zadbajmy odpowiednio o trawnik. 
Dopóki rośnie trawa, należy ją kosić. 
Można to zrobić nawet na począt-
ku listopada. Jeśli kosiarka posiada 
funkcję zbierania liści - to doskonale, 
jeżeli nie - liście należy dokładnie wy-
grabić. Nie powinniśmy ich zostawić, 
ponieważ wiosną spotka nas przykra 
niespodzianka - pleśń śniegowa. Liście 
te tworzą nieprzepuszczalną warstwę 
dla powietrza, co przyczynia się do 
powstawania nieprzyjemnej choroby 
trawy. Trawnik dobrze zniesie mrozy, 
a na wiosnę szybciej rozpocznie wege-
tację, gdy zastosujemy odpowiednie 
nawozy z zawartością fosforu, potasu 

i małej ilości azotu. Skoszoną trawę 
oraz liście dołujemy w kompostow-
niku, aby wiosną spożytkować jako 
nawóz zielony. Część wykorzystujemy 
także do okrycia wrażliwych na mróz 
roślin rosnących na rabatkach, grząd-
kach czy trawniku.

PrZyGOTOWAnIE 
ByLIn OrAZ 
KrZEWÓW I DrZEW 
nA ZIMĘ

Rośliny wieloletnie powinniśmy 
przyciąć. Pozwoli im to w przyszłym 
sezonie pięknie zakwitnąć lub bujnie 
rosnąć. Wystające fragmenty bylin 
przykrywamy korą, trocinami lub 
liśćmi zebranymi z trawnika. Jeśli 
jesień jest sucha, krzewy i drzewa 
zimozielone trzeba podlać, ponieważ 
rosną one także zimą i potrzebują 
zapasu wody. Wrażliwe krzewy i 
drzewa należy obowiązkowo osłonić 
włókniną, matami lub kopczykami 
z ziemi i liści. Nie wolno jesienią 
przycinać drzew i krzewów, ponie-
waż narazimy je na przemarznięcia 
i choroby. Przygotowując ogród 
na zimę pamiętajmy o zamknięciu 
dopływu wody do kranów zamon-
towanych w ogrodzie, spuszczeniu 
wody z rur i zbiorników. Narzędzia 
czyścimy, konserwujemy poprzez na-
oliwienie i przechowujemy w suchym 
pomieszczeniu.

jak przygotować ogród na zimę?
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Przestronny pokój 2-osobowy Gwiaz-

dy. Cena 335 zł.  Tel. 514 333 082
 Wynajmę 2 pokoje. Katowice, Sokol-

ska. Cena 1500+media. Tel. 500 480 073
 Sprzedam mieszkanie - 3 pokoje. Ka-

towice, Słoneczna. Cena 210.000 zł. Tel. 
500 480 073

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

 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. Odro-
dzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206 

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

 Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach 
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocja-
cji. Tel. 691 236 179

 Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m, 
Dąbrowa Górnicza – Antoniów. Tel: 32 
264 00 46

 Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 
m2 Dąbrowa Górnicza Antoniów nr 
tel: 32 264-00-46.

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Ford Focus 2000 rok. Benzyna. 1400 
cm. Cena 6900 zł. Tel.  880 658 990

 Sprzedem Motorynke. Cena 250 zł. 
Tel.  515 625 287 

 Akumulator 75Ah P+L+ 700A EN 
AUTOCRAFT Ca/Ca. Cena 240 zł. Tel. 
604 823 378

 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.

 Samochód Matiz 800. Rok 2000. 
Przebieg 23.000. Sprzedam. Tel. 
880894736

P R A C A

  ARK Agencja Pracy pilnie poszuku-
je Monterów Klimatyzacji. Tel.  326 
703 520

 Pracownika do organizacji procesu 
rekrutacji na rynku pracy osób niepeł-
nosprawnych. Tel.  881 01 01 03

 Zatrudnię Barmankę do Pizzerii 
w Katowicach. Od zaraz. Tel.  512 322 095 

 Poszukujemy pracowników ochrony 
- obiekt handlowy. Katowice.  Tel. 326 
038 200

 Szukamy energicznych pracowni-
ków do pracy w fi rmie fi nansowo-praw-
nej. Tel. 516 187 725.

 Firma z Poznania zatrudni do prac 
budowlanych. Tel. 607-044-750.

 Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu za-
trudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki fi nanso-
we. Tel. 512 375 820

 Praca dla murarzy w Warszawie, dla 
zainteresowanych więcej informacji te-
l e fon i c z n i e  p o  g o d z .  15 :15 .
Tel. 793 088 470

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

 Zaopiekuje się starszą osobą, posprzą-
tam mieszkanie, zrobię zakupy. Kontakt 
(032) 2519680

lacji  tel. 513-367-700U S Ł U G I

 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyza-
cja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001

 Elektryk – Instalacje elektryczne 
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV 
– możliwość podbicia gwarancji. Tel. 
503-846-676

 USŁUGI FRYZJERSKIE  - w domu 
klientki. Tel. 32 241 47 46  Chorzów

 DIVA NAILS  KOSMETYKA 
STYLIZACJA PAZNOKCI konku-
rencyjne ceny Katowice Piotrowice. 
Tel.665 535 489

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

Windykacja Należności - Korporacja 
Feniks. Tel. 730-222-514

Usługi księgowe i ubezpieczenia ul. 
Żwirki i Wigury 27. Tel. 32 781 30 00

Wynajem dużych i komfortowych 
autokarów. Tel. 518 671 516

Wywóz odpadów- gruzu, azbestu. 
Tel. 537 411 822

 Fr yzjer – wizy t y domowe 
tel. 32 2414746 (śluby, wesela, inne 
okazje) Chorzów
 
lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Prześcieradła frotowe z gumką różne 
rozmiary. Cena 35 zł. Tel. 728 863 820

 KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIW-
NE: ETYKIETY, PODSTAWKI, RE-
KLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369 

 Serwetki różne wzory. Cena od 2-9 zł 
sztuka. Katowice. Tel. 728 863 820 

 Zabytkowy gramofon, nakręcany, 
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby, 
wersja podróżna. Cena: 500zł. 
Tel. 607 311 444

 Parasolki do Różnych Typów Wóz-
ków. Cena 27,99 zł. Tel. 731 635 317

 Sprzedam Starą Maszynę do Szy-
cia LADA stan dobry, całkowicie 
sprawna. Cena: 70 zł. Tel. 500 283 799

 Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezen-
tacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

 Przyjmę wersalkę, zbędny sprzęt 
domowy. Tel: 514 063 646

 Odznaczenia, medale kupię ,oko-
l ice Katow ic ,  płacę gotówką.  
Tel: 601 837 182

 Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dera-
tyzacja, Odkomarzanie, Ozonowanie, 
tel. 601 536 001

 Okazja! Różne lampy. Cena 100 zł. 
Tel. 505 659 967

 Al - Anon pomoc rodzinom alkoho-
lików. K-ce ,Warszawska 18, pon 18.
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Zdięcie na okładce: 

PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. kato-

wickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ze-
spół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów:  CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek 
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
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Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

O G Ł O S Z E n I A   D r O B n E

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

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

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

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

Data emisji:  ..........................................   Podpis: ......................................

Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

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

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

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

PIZZA NA 
TELEFON 662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl

Ogłoszenia
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 04.10.2013 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 48 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 44 to „TURNIEJ PIŁKARSKI”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nią Dominika Krzyżanowska.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 44 to „KROPIATKA”. Zwycięzcą zostali Bogdan Kalemba i Magdalena Jarzombek
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

                                                                   Rebus
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POZIOMO: 1 - proso japońskie, 5 - słomiana mata japońska, 8 - pierwsze mleko matki po porodzie, 9 - rodz. pilniczka, 11 
- turecki tasak bojowy, 12 - wszechświat, 15 - kapłan żydowski, 17 - roślina drzewiasta, 20 - pomieszczenie, 21 - gat. prozy 
arabskiej, 24 - imię żeńskie, 25 - tojad, 28 - kran, 29 - samica wilka, 32 - imię żeńskie, 33 - odgałęzienia drzewa, 36 - zna-
mię, blizna, 39 - pies myśliwski, 42 - symbol władzy królewskiej, 43 - np. Wisła, Odra, 45 - znak rodowy Indian, 46 - wy-
rodek, 47 - ozdoba tałesu. 

PIONOWO: 1 - krótka metalowa tarcza, 2 - kilkuwiosłowa łódź, 3 - waza grecka, 4 - pierw. chem. 5 - jamnik, 6 - ród kró-
lewski w Anglii /1485 - 1603/, 7 - np. Bałtyckie, Czarne, 10 - ryba akwariowa, 13 - trasa, 14 - huragan, 16 - mit, słow. bogi-
ni wiosny, 17 - stronnik bony , 18 - nagromadzenie się kopalin skorupie ziemskiej, 19 - daszek na przystanku, 21 - małpa 
z rodz. koczkodanów, 22 - święta księga Islamu, 23 - muszelki, nitki, rurki, 26 - jap. twórca kalendarza małżeńskiego, 27 
- gat, sardynki z pacyfi ku, 30 - barbarzyńcy, 31 - napój marynarzy, 34 - podwalina, 35 - elektroda dodatnia, 37 - cieplica, 
38 - gat. papugi, 40 - męczy dłużnika, 41 - środek opatrunkowy, 44 - jadowity wąż. 

SOPOT ROZŚWIETLANIE
bursztynowe masło do ciała
omega 3 + omega 6 + wit.E

DZIAŁANIE: • Uzupełnia niedobory lipidów, regeneruje naturalną barierę ochronną, 
                                        wyraźnie poprawia elastyczność i miękkość naskórka. 
  • Pozostawia skórę delikatną i aksamitną w dotyku.
  • Przywraca skórze świetlisty, zdrowy wygląd.
  • Ujednolica i dostosowuje koloryt skóry do rodzaju karnacji.
  • Nadaje skórze subtelny odcień nadmorskiej opalenizny bez narażenia jej na promienie UV.

Już 29 września rusza Festiwal Muzyki 
Improwizowanej „Jazz i okolice / Jazz & 
Beyond". Podczas koncertów, które odbędą 

się w Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Gliwi-
cach i Sosnowcu będzie można posłuchać m.in. 
uri Caine'a (29.09 - Jazz Club Hipnoza), Johna 
Abercrombie (13.10 – Chorzowskie Centrum 
Kultury), Johna Scofi eld'a (Kinoteatr rialto - 
22.11) oraz Leszka Możdżera (01.12 - Centrum 
Kultury Katowice). 

Festiwali jest bezpośrednią kontynuacją cy-
klicznej imprezy muzycznej, realizowanej pod 
tym samym tytułem od 8 lat w Katowicach. W 
tym roku po raz kolejny możemy się przygotować 

na sporą dawkę najnowszych nurtów współ-
czesnej muzyki improwizowanej. Będzie to 
wielowątkowa podróż po świecie różnorod-
nych kultur i tradycji, muzyka, która inspiracje 
czerpie zarówno z historii jazzu, rocka, soulu, 
muzyki etnicznej, jak i muzyki elektronicznej i 
współczesnej kameralistyki.

Koncertom towarzyszyć będą śląska pre-
miera fi lmu o zespole Miłość (Kinoteatr Rialto 
- 10.10) oraz konferencja menedżerów kultury 
poświęcona problematyce promocji koncertów 
i festiwali jazzowych.

 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://jazziokolice.com

Katowickie Kino Światowid przygotowało 
nie lada gratkę dla miłośników kultury 
francuskiej. W najbliższą niedzielę (29 

wrzesień) odbędzie się tam bowiem przed-
premierowa projekcja francuskiej komedii 
„Wieczni chłopcy” oraz koncert ekscentryczne-
go artysty, romain'a Lateltin'a. Przewidziano 
również degustację francuskiego wina. Start 
o godzinie 20:00.

Lateltin jest zdobywcą uznanych nagród 
muzycznych we Francji. Jego koncerty cieszę się 
zainteresowaniem w kraju i za granicą. Artysta 
umiejętnie łączy nowe brzmienia z tradycyjną 
muzyką francuską. Barwne utwory, wesoła at-
mosfera i bezpośredni kontakt z publicznością 
gwarantują wspaniałą zabawę!

Ciekawie zapowiada się również projekcja 
komedii wyreżyserowanej przez Anthony'ego 
Marciano. Th omas decydując się na poślubienie 
Loli zmuszony jest porzucić swoje artystyczne 
marzenia. Podejmuje urzędniczą pracę, aby zaro-
bić na ślub i rodzinę. Wszystko zmienia się, kiedy 
poznaje znudzonego monotonnym życiem ojca 
Loli, który za wszelką cenę chce ocalić Th omasa 

przed podzieleniem jego losu. Mężczyźni rzucają 
się wir szalonych imprez, których fi nał zaskoczy 
każdego. (TB)

Bilety w cenie 18 zł można zarezerwować pod 
numerem telefonu: 32-258-74-32 .

FrancuSkie 
pożegnanie lata

jazz i okolice
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KOnTrOWErSJE  
PrZy ŁAZIEnKOWSKIEJ

W pierwszej połowie meczu podopieczni 
Adama Nawałki całkowicie zdominowali swoich 
rywali. Wysiłek drużyny gości został nagrodzony 
w 24. minucie kiedy  to Łukasz Madej precy-
zyjnym strzałem z dystansu, w samo okienko 
bramki, pokonał Wojciecha Skabę. Po pierwszej 
bramce gra obydwu zespołów zaostrzyła się. Z 
tym ewidentnie nie umiał sobie poradzić arbi-
ter, który 34. minucie meczu nieoczekiwanie 
podyktował rzut karny dla gospodarzy. Mariusz 
Przybylski walczył bark w bark z Henrikiem 
Ojamaą. Estończyk przegrał walkę o piłkę i padł 
w polu karnym. W tej sytuacji podyktowanie 
jedenastki było jednak sporym nadużyciem. 
Do piłki podszedł Ivica Vrdoljak, który nie dał 
szans bramkarzowi gości. Atmosfera dodatkowo 
zaostrzyła się po kolejnych, błędnych decyzjach 
Daniela Stefańskiego.

W kolejnych 45. minutach role się odwróciły 
i Legioniści zepchnęli przyjezdnych do obrony. 
Mimo, że gospodarze wykazywali się sporą 
nieskutecznością, to wydawało się, że zdobycie 
bramki dającej prowadzenie to tylko kwestia 
czasu. Zwycięska bramka padła jednak dopiero 
w samej końcówce meczu. Po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego w poprzeczkę strzelił Ivica Vr-
doljak. Piłka niefortunnie odbiła się jeszcze To-
masza Jodłowca, który skierował ją do siatki. Do 

wyrównania mógł jeszcze doprowadzić Prejuce 
Nakoulma. Nie udało mu się jednak wykorzystać 
zamieszania w polu karnym gospodarzy. Górnik 
Zabrze poniósł tym samym pierwszą porażkę w 
tym sezonie i traci do prowadzącej w tabeli Legii 
Warszawa trzy punkty.

Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:1 (1:1)
Bramki: Vrdoljak (33. - karny), Jodłowiec (85.) - Madej (24.)
Żółte kartki - Legia Warszawa: Miroslav Radovic, Ivica 
Vrdoljak. Górnik Zabrze: Radosław Sobolewski, Prejuce 
Nakoulma, Mariusz Przybylski, Rafał Kosznik.
Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz).
Widzów: 18 000.

Legia Warszawa: Wojciech Skaba - Tomasz Brzyski, To-
masz Jodłowiec, Jakub Rzeźniczak, Łukasz Broź - Ivica 
Vrdoljak, Dominik Furman (73. Helio Pinto), Jakub Kosecki 
(36. Michał Żyro), Miroslav Radovic, Henrik Ojamaa - Ma-
rek Saganowski (85. Patryk Mikita).
Górnik Zabrze: Pavels Steinbors - Rafał Kosznik, Ołeksandr 
Szeweluchin, Błażej Augustyn (67. Seweryn Gancarczyk), 
Paweł Olkowski - Radosław Sobolewski (72. Bartosz Iwan), 
Krzysztof Mączyński, Mariusz Przybylski, Łukasz Madej (61. 
Maciej Małkowski), Prejuce Nakoulma - Mateusz Zachara.

rEMIS W DEBIuCIE  
KOCIAnA

3 dni – tyle czasu miał na przygotowanie swo-
jej drużyny do meczu ze Śląskiem Wrocław nowy 
szkoleniowiec „niebieskich”, Jan Kocian. Mimo to 
słowackiemu szkoleniowcowi udało się odbudować 
drużynę po druzgocącej porażce z Jagiellonią 
Białystok 6-0. Już w pierwszej połowie można było 
zauważyć znaczną poprawę w grze gospodarzy. 
Chorzowianie mądrze rozgrywali piłkę i stwarzali 
sobie dogodne sytuacje strzeleckie. Zawodziła 
jednak skuteczność. Swoje szanse zmarnowali  
Łukasz Janoszka, Maciej Jankowski oraz Michał 
Helik, którzy w sytuacji sam na sam z bramkarzem 
nie potrafili umieścić piłki w siatce. Najgroźniejszą 
akcję gości przeprowadził natomiast Przemysław 
Kaźmierczak. Po mocnym strzale z dystansu piłka 
trafiła jednak w poprzeczkę. 

Po przerwie goście odważniej ruszyli do 
ataku. Okazję do strzelenia bramki miał Mi-
chał Helik, ale z bliskiej odległości trafił w 
boczną siatkę. Pierwsza bramka padła w 58. 
minucie. Marco Paixao uderzył z 20. metrów, 

piłka odbiła się jeszcze od Tomasza Hołoty i 
zupełnie zmyliła bramkarza. Podopieczni Jana 
Kociana nie zamierzali jednak składać broni. 
Zaledwie trzy minuty później. Łukasz Surma 
podał do Kamila Włodyki, który dośrodkował 
do Grzegorza Kuświka. Ten pewnym strzałem 
głową wykończył akcję nie dając żadnych szans 
Rafałowi Gikiewiczowi. Zarówno gospodarzom 
jak i gościom nie udało się już przechylić szali 
zwycięstwa na swoją korzyść. Z tego wyniku z 
pewnością najbardziej zadowoleni są zawodnicy 
chorzowskiego Ruchu. Podczas niedzielnego 
spotkania, w grze „niebieskich” można było 
zauważyć znaczną poprawę. To daje nadzieję, że 
mimo fatalnego rozpoczęcia sezonu (15 miejsce 
w tabeli) chorzowianom uda się pozostać w 
najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Tomasz Hołota (59), 1:1 Grzegorz Kuświk 
(62-głową).
Żółte kartki: Ruch Chorzów: Grzegorz Kuświk. Śląsk Wro-
cław: Dalibor Stevanovic, Mariusz Pawelec.
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).
Widzów: 4 900.
Ruch Chorzów: Michał Buchalik - Michał Helik (88. Jakub 
Smektała), Marcin Malinowski, Piotr Stawarczyk, Daniel 
Dziwniel - Kamil Włodyka (85. Mateusz Kwiatkowski), Łu-
kasz Surma, Filip Starzyński, Bartłomiej Babiarz, Łukasz 
Janoszka - Maciej Jankowski (46. Grzegorz Kuświk).
Śląsk Wrocław: Rafał Gikiewicz - Krzysztof Ostrowski, 
Mariusz Pawelec, Adam Kokoszka, Dudu Paraiba - To-
masz Hołota (90+1. Jakub Więzik), Dalibor Stevanovic, 
Sebastian Mila, Przemysław Kaźmierczak, Sebino Plaku 
(71. Sylwester Patejuk) - Marco Paixao.

Porażka 
w meczu na szczycie

Po fantastycznej serii 
siedmiu meczów bez 
porażki piłkarze Górnika 
Zabrze musieli przełknąć 
gorzką pigułkę. Niedzielna 
porażka 1:2 z Legią 
Warszawa zaprzepaściła 
szansę na zostanie 
samodzielnym liderem 
T-mobile ekstraklasy. Udany 
debiut zaliczył natomiast 
nowy trener  "niebieskich", 
Jan Kocian. Pod jego wodzą 
Ruch Chorzów zremisował 
ze Śląskiem Wrocław 1:1.

 Tomasz Breguła
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