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11 pseudokibiców 
zatrzymanych

Odpalanie rac na stadionie przy 
ulicy Cichej na długo zapa-
miętają fani „niebieskich”. Za 

zakazaną na stadionach pirotechnikę 
chorzowska policja zatrzymała 11 z 
nich. Mecz z Wisłą Kraków zakwali-
fi kowany jako impreza o podwyższo-
nym ryzyku, odbywał się przy ponad 
4 tysięcznej publiczności. Podczas 
tego spotkania, w II połowie meczu 
kibice miejscowej drużyny zaciągnęli 
na trybuny tzw. “sektorówkę” i pod jej 
osłoną odpalili ponad 30 rac świetlnych. 
Siedmiu stadionowych chuliganów w 
wieku od 17 do 22 lat, w trybie przyspie-
szonym stanęło przed obliczem sądu. 
Teraz muszą wykonać 30 godzin prac 
społecznych. Nałożono na nich również 
8-miesięczny zakaz stadionowy. Wśród 
zatrzymanych jest trzech nieletnich. 
Oni odpowiedzą za swoje czyny przed 
sądem rodzinnym. Policjanci także 
wobec nich wnioskowali o wydanie 
zakazów stadionowych. Ostatni z za-
trzymanych mężczyzn usłyszał zarzut 
znieważenia funkcjonariuszy. Grozi 
mu do roku więzienia. Sprawcy, po 
zakończonym spotkaniu próbowali 
posprzątać po nielegalnej “oprawie”, a 
tym samym zatrzeć ślady popełnionego 
przestępstwa.

Kopalnia w likwidacji,
górnicy w szoku
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W skrócie z 
Utrudnienia na A1 w Gliwicach

Rozpoczęły się prace na autostradzie 
A1 w Gliwicach, które wymuszą zwę-
żenie jezdni w obu kierunkach. Zmia-
ny obejmą rejon węzła drogowego na 
przecięciu z powstającym odcinkiem 
DTŚ. Utrudnienia dla kierowców mają 
potrwać około trzech tygodni. 30 
września wyłączone z ruchu  zostały 
jezdnie zbiorcze autostrady na całej 
długości - w obydwu kierunkach - na 
odcinku od wiaduktu nad ul. Kujaw-
ską w Gliwicach do przejazdów awa-
ryjnych. Gliwicka część DTŚ będzie 
miała ok. 8,4 km długości. Pierwszy 
odcinek, od granicy z Zabrzem do ul. 
Kujawskiej, ma być gotowy w sierpniu 
2014 r., a cała droga na przełomie 
2014 i 2015 r.

SuperGrubiorz atakuje

To ma być pierwsza rysunkowa opo-
wieść o superbohaterze rodem ze Ślą-
ska. Nasz Superman jest... grubiorzem. 
Na razie akcja tego komiksu dzieje 
się w Rybniku, skąd pochodzą jego 
autorzy, choć nie wykluczone że już 
niebawem superbohater będzie szalał 
po całym Śląsku. Na razie wydawany 
jest jako dodatek do gazety. Jego au-
torzy mają jednak plany, aby ich opo-
wieść miała swoją okładkę, więcej niż 
trzy strony i by w końcu wylądowała 
na sklepowych półkach. Pomysł na 
komiks o SuperGrubiorzu zrodził się 
w głowie Romana Panasiuka kilka lat 
temu. - W pewnym momencie weszło 
mi do głowy to, żeby zrobić super bo-
hatera ze Śląska, a jednym z symboli 
Śląska jest górnik. Tylko że musiał być 
Grubiorzem a nie górnikiem, górnik jest 
po polsku, a grubiorz jest po śląsku - 
mówi współautor komiksu, który odpo-
wiada za rysunki. Scenariusz przygoto-
wuje natomiast Andrzej Kieś. Na razie 
komiks pojawia się raz na miesiąc, tylko 
w rybnickim magazynie Zalef Kultury.

Elastyczne opłaty za żłobki 
w Rudzie Śląskiej

Nie stała opłata, a stawka godzinowa 
będzie podstawą do wyliczenia ra-
chunków za żłobki w Rudzie Śląskiej. 
Zmiana sposobu obliczania opłaty 
ma sprawić, że rodzice zapłacą teraz 
za faktyczny czas pobytu dziecka 
w żłobku. Dzięki przyjętej właśnie 
przez rudzkich radnych uchwale, 
każda rozpoczęta godzina opieki nad 
dzieckiem w żłobku kosztować bę-
dzie 1,5 zł. Do tej pory rodzice dzieci 
za ich pobyt w żłobkach w Rudzie 
Śląskiej ponosili co miesiąc stałą 
opłatę w wysokości 240 zł. Oprócz 
stawki godzinowej rodzice nadal 
będą ponosić opłatę za wyżywienie 
dziecka. Tutaj się nic nie zmienia. 
Stawka żywieniowa nadal wynosić 
będzie 5,5 zł za każdy dzień pobytu 
dziecka w placówce. Dotychczas ro-
dzic za przekroczenia 10 godz. prze-
bywania dziecka w żłobku płacił nie-
spełna 2 złote, teraz będzie to kwota 
20 zł. – Tak znacząca podwyżka spo-
wodowana jest tym, że część rodzi-
ców wykorzystywała możliwość po-
nad 10-godzinowego pobytu dziecka 
w żłobku. Trzeba też pamiętać, że tak 
małe dzieci nie powinny tak długo 
przebywać w placówce – podkreśla 
Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. 
Pomimo opłat ponoszonych przez 
rodziców, miasto i tak w znacznym 
stopniu utrzymuje żłobki. W przeli-
czeniu na jedno dziecko jest to kwota 
ponad 1000 zł miesięcznie. Tym spo-
sobem tylko w tym roku miasto na 
utrzymanie żłobków w mieście prze-
znaczy ponad 2,2 mln zł.

Palić w domu węglem będzie można 
jeszcze tylko przez 7 lat. Potem 
może to być już surowo karane. 

Trzeba więc wybrać inne paliwo... tak 
zakłada przygotowany przez rząd pro-
gram anty-smogowy. Problem w tym, że 
ogrzewanie gazem czy prądem jest wciąż 
o wiele bardziej kosztowne. Ten wydatek 
trzeba jednak ponieść, bo inaczej grożą 
nam unijne kary. 

Czym palić w do-
mow ych piecach? 
Orzech, kostka, 
groszek, nie-
ważne. Ważne 
żeby w domu 
było ciepło. 
- Cztery, pięć 
ton idzie i 
więcej, zależy 
jaka ostra zima 
je s t-  w yl icz a 
koszty ogrzewa-
nia swojego domu 
Bernard Hapeta, miesz-
kaniec Wyr, który ogrzewa dom 
węglem. Temperatura w nocy spada już 
poniżej zera, palić trzeba. Pan Bernard 
sezon grzewczy zaczął przed tygodniem. 
Piec ma stary, raczej nie proekologiczny. 
O anty-smogowej propozycji rządu na-
wet nie chce słyszeć, tak jak ci, którzy 
wydobyciem i dystrybucją węgla zajmują 
się na co dzień. - Jeżeli palimy odpowied-
nim węglem opałowym, węglem grubym, 
groszkiem lub orzechem, czyli najlepszymi 

gatunkami węgla, to zasiarczenie, zapopie-
lenie jest naprawdę niewielkie - przekonu-
je Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii 
Węglowej. Około 10 % rocznej produkcji 

w kopalniach Kompani Węglo-
wej - największej wydo-

bywczej spółki w 
Europie - to wła-

śnie ten wysoko 
k a l o r y c z n y 

węgiel opa-
łowy prze-
z n a c z o n y 
dla klientów 
indywidual-

nych. Premier 
chce, aby Pola-

cy do 2020 roku 
przestali ogrzewać 

domy tym paliwem.
- Kłócą się trochę decyzje 

premiera z jego wcześniejszymi dekla-
racjami wygłaszanymi na targach gór-
niczych w Katowicach. W imię takich 
bardzo iluzorycznych celów ekologicz-
nych, usiłuje się wyeliminować z rynku 
z jednej strony cały system dystrybucyjny 
węgla, z drugiej jest to uderzenie w polskie 
górnictwo węgla kamiennego - argu-
mentuje Adam Gorszanów, prezes Izby 
Gospodarczej Sprzedawców Polskiego 

Węgla. Górnictwo, dla którego zyski 
ze sprzedaży detalicznej to 1/5 tego, co 
można na nim zarobić. - To jest strzał 
w stopę dla polskiej gospodarki. My jako 
kraj stoimy na węglu. Ja bym wolał, 
żeby były pomysły zmierzające do tego 
żeby ten węgiel spalać bardziej sprawnie 
- przekonuje natomiast Jerzy Dudała, 
publicysta, Wirtualny Nowy Przemysł. 
On jednak na pierwszym planie stawia 
teraz dobro środowiska naturalnego. 
Rząd zamierza wprowadzić dopłaty do 
likwidacji domowych pieców węglowych 
i zastąpić je bardziej ekologicznymi. Ta-
kie ogrzewanie słono jednak kosztuje.

- Gaz jest drogi i nie bardzo widzę al-
ternatywy dla tego węgla - przekonuje Je-
rzy Dudała z Nowego Przemysłu. Koszty 
opalania domu gazem, olejem opałowym 
lub prądem przewyższają znacznie ciepło 
uzyskane w ten tradycyjny sposób. Pan 
Bernard w tym roku na węgiel wydał 
ponad 3 tysiące złotych. Gdyby wybrał 
inne paliwo, zapłaciłby 2 razy więcej. - 
Jak ktoś ma kartki i robi na grubie, to jest 
dobrze. Gorzej jak musi kupić – mówi. 
Premier uspokaja: będą rządowe dopłaty, 
tak by koszty ogrzewania dla każdego 
Kowalskiego były niższe. Spać spokojnie 
mogą również wydobywający węgiel 
głównie dla celów przemysłowych, dla 

koksowni i hut. JSW planuje już kolejną 
inwestycję. W Mizerowie za 3 lata stanie 
nowy szyb kopalni Pniówek.

- Chcemy sięgnąć po duże zasoby 
najlepszej jakości węgla koksowego, 70 
proc. zasobów węgla znajdujące się tam 
stanowi węgiel koksowy typu hard - wyli-
cza Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik 
prasowy JSW. Czyli węgiel najlepszej 
jakości. Rządowa propozycja trafiła już 
do sejmowej komisji ochrony środowi-
ska, choć w siedzibie resortu nic jeszcze 
o nowych proekologicznych planach 
nie wiedzą. - Nie ma w Ministerstwie 
Środowiska w tej chwili procedowanego 
żadnego projektu ustawy, który by wpro-
wadzał termin dla całej Polski admini-
stracyjnie. Sejmik województwa może 
już teraz nawet określić dla terenu wo-
jewództwa albo części rodzaj lub jakość 
paliw dopuszczalnych do stosowania i z 
tego co wiem, w Małopolsce na przykład 
tego typu dyskusja trwa - mówi Paweł 
Mikusek, rzecznik Ministerstwa Śro-
dowiska. Niska emisja spędzała też sen 
z powiek mieszkańcom Rybnika, ale oni 
swoją prywatną wojnę z urzędnikami i 
smogiem przegrali. Teraz dostaną drugą 
szansę - na poprawę jakości powietrza i 
w konsekwencji również poprawę życia. 

Arkadiusz Loska

Ruszyły zwolnienia grupowe 
w Hucie Częstochowa. Z 3 tysięcy 
osób zatrudnionych w zakładzie 
połowa straciła lub straci pracę. 
Zdecydowana większość wybrała 
jednak program dobrowolnych 
odejść, w rezultacie wypowiedze-
nie dostanie 250 pracowników. 
Każdy zwolniony ma otrzymać 
odszkodowanie w wysokości 10 
pensji i odprawę.

Szukanie wyjścia z kryzysowej sytuacji trwa 
nieprzerwanie. Z trwającego od kilku miesięcy 
programu dobrowolnych odejść skorzystało już 
blisko 1300 pracowników Huty Częstochowa. 

To jednak wciąż za mało by zakład wyszedł na zero. - U 
nas ci, co mieli pakiet to prawie wszyscy odeszli. Został 
tylko kierownik - mówi Przemysław Starostecki, malarz 
konstrukcji stalowych. - Gdzie ja w tym wieku znajdę 
pracę? - pyta Daniel Jurczyk, ślusarz. Do końca miesiąca 
na własne życzenie może zwolnić się jeszcze niewiele 
ponad 200 osób. To jednak nie koniec masowych re-
dukcji w Hucie Częstochowa. 

Od października zarząd huty zacznie zwalniać 
kolejnych 300 hutników. - Jest stworzony schemat or-
ganizacyjny w zakładzie i osoby, które znalazły się poza 
schematem, otrzymają wypowiedzenia - mówi Jacek 
Strączyński, NSZZ "Solidarność" w Hucie Częstochowa. 
- Można powiedzieć, że to nie jest wina pracodawcy. 

Taka sytuacja jest w metalurgii w całej Polsce i na 
świecie. Tu jeśli chodzi o zwolnienia to pracownicy nie 
mają nic do powiedzenia - mówi Dariusz Kwieciński, 
planista produkcji. Tylko cześć z ponad 1500 byłych 
pracowników Huty Częstochowa otrzyma wsparcie 
z publicznych pieniędzy. Za cztery miliony złotych 
urząd pracy w Częstochowie pomoże 270 osobom. 
Organizowane są staże, szkolenia, nowe miejsca pracy 
oraz środki na uruchomienie własnej działalności. - 
Największe zainteresowanie właśnie jest szkoleniami. 
l na 130 osób które złożyło deklaracje przystąpienia 
do programu, 100 uznało że najlepszą formą wsparcia 
dla nich są szkolenia - wylicza Grażyna Klamek, dyr. 
Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. 

Z programu "Pomoc dla hutników" korzystać 
mogą również ci, którzy nie byli zatrudnieni w Hucie 
Częstochowa. Prawie o połowę trzeba było zredukować 
zatrudnienie w tym zakładzie, który współpracuje z 
hutą. Do końca roku odejść musi stu pracowników. 
- Wszelkie zawirowania, zmiany organizacyjne mają 
bezpośredni wpływ na to co dzieje się w naszej spółce. 
Jesteśmy spółką dytsrybuująca wszystkie media więc 
sytuacja w Hucie Częstochowa ma dla nas znaczenie 

- mówi Jerzy Kucharek, Elsen sp. z o.o. w Częstochowie. 
Po masowych zwolnieniach huta ma wyjść na prostą. 
- Ograniczenie działalności tylko do walcowni i blach 
grubych pozwoli nam na uzyskanie rentowności zakładu. 
Tzn. takiej sytuacji, w której nie należy do niego dopłacać 
- mówi Jacek Łęski, rzecznik ISD Huta Częstochowa.

Oprócz Bytomia, to właśnie północ województwa 
śląskiego jest najczarniejszym punktem na mapie bez-
robocia. W powiatach częstochowskim i myszkowskim 
co piąta osoba jest bez pracy.  Władze Częstochowy w 
poniedziałek 30 września zaakceptowały plan, który 
ułatwi prowadzenie biznesu na terenie miasta. Rozsze-
rzona została również specjalna strefa ekonomiczna. 
- Mamy przygotowane tereny. Jak tylko będzie decyzja, 
czekamy na nią cały czas z Ministerstwa Finansów, 
to przedsiębiorcy którzy są  zainteresowani zainwe-
stowaniem w tych terenach. Wiemy że będą tworzyli 
setki jeżeli nie tysiące miejsc pracy - przekonuje Jerzy 
Kucharek, Elsen sp. z o.o. w Częstochowie. Niewiele z 
nich będzie związanych z hutnictwem. Tylko w sierpniu 
w Częstochowie przybyło pół tysiąca bezrobotnych. 
Wszyscy z Huty Częstochowa... 

Adam Sierak

Palicie węglem w domowym piecu? 
Szykujcie się na spore zmiany! 

1500 hutników na bruku
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Nowy milioner w Gliwicach

Dokładnie aż 8  495  547,70 zł wpłynie 
na konto osoby, która 26 września trafiła 
szóstkę w Lotto w Gliwicach. To najwyż-
sza wygrana w historii tego miasta. Gracz 
swój szczęśliwy kupon nabył w kolektu-
rze przy ul. Krupniczej 10. Tym razem do 
wygranej wystarczył jeden zakład z opcją 
plus na chybił trafił. Szczęśliwe liczby 
to: 2, 23, 26, 29, 38, 48. W Gliwicach 
dotychczas szóstki padały już pięć razy. 
Najwyższa wygrana w historii Lotto padła 
9 lutego 2012 roku w Gdyni i wyniosła 
prawie 34 miliony zł.

„S.O.S. dla Katowickich Kamienic”

11. Aż tyle kamienic miało ulec zniszcze-
niu podczas budowy Galerii Katowickiej. 
Na budynku który ucierpiał najbardziej 
kilka dni temu pojawił się apel: "SOS dla 
Katowickich Kamienic". - Jeszcze meble 
zostały, jakieś rzeczy osobiste. To tyle co 
się udało i można było wynieść. Reszty już 
niestety nie da rady - mówi Zofia Gazda, 
mieszkanka kamienicy w pobliżu Galerii 
Katowickiej. Jak sama twierdzi, odkąd bu-
dynek przy Słowackiego 24 w Katowicach 
zaczął się rozpadać i pękać, mieszkańcy 
na wyprowadzkę nie mieli zbyt wiele cza-
su. Zdaniem właściciela, kamienica zaczę-
ła się walić, gdy rozpoczęły się prace przy 
budowie Galerii Katowickiej. O tym, że 
tak wielka inwestycja musiała mieć wpływ 
na stan pobliskich budynków przekonany 
jest powiatowy inspektor nadzoru budow-
lanego. - Jedna z kamienic, która uległa 
największym uszkodzeniom jeszcze nie 
została naprawiona. Obowiązek ten zgod-
nie z przepisami prawa został nałożony na 
właściciela - argumentuje Janusz Jawo-
rowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach. Właściciel kamienicy sam 
remontować jej nie zamierza. Jak mówi, 
kosztowałoby go to kilka milionów zło-
tych. Jego zdaniem, zapłacić za naprawę 
powinien wykonawca prac przy budowie 
centrum handlowego. Generalny wyko-
nawca robót budowlanych ma obowiązek 
odtworzenia i przywrócenia stanu kamie-
nic sprzed rozpoczęcia robót. - Na bieżą-
co cała ta strefa była monitorowana i w 
miarę potrzeby podejmowaliśmy działania 
remontowe, bądź związane ze wzmoc-
nieniem stanu konstrukcyjnego - wylicza 
Daniel Muc z biura prasowego Galerii Ka-
towickiej. Na wyremontowanie uszkodzo-
nych kamienic wokół Galerii Katowickiej 
wykonawca wydał kilka milionów złotych. 
- Ze znakomitą większością właścicieli 
kamienic uzyskaliśmy porozumienie, albo 
wypłaciliśmy środki albo zrealizowaliśmy 
roboty - dodaje Daniel Muc. Na takie wła-
śnie wciąż czeka jeszcze budynek przy 
Słowackiego 24. I pewnie poczeka do 
czasu aż spór rozstrzygnie sąd.

Związkowcy oferują pomoc

Trudno to nazwać happy endem, ale jest 
deklaracja pomocy finansowej dla oka-
leczonego Dominika. Młody mężczyzna 
wyszedł zakrwawiony i z obciętymi pal-
cami z lasu pod Grójcem wprost na dro-
gę. Cudem uniknął śmierci z rąk swojego 
pracodawcy, od którego chciał dostać 
pieniądze za pracę. Pomoc finansową 
i prawną dla pana Dominika zaoferował 
Sierpień 80. Uruchomiona ma zostać tak-
że bezpłatna infolinia dla pracowników, 
którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. - 
Od dłuższego czasu Biuro Prawne związ-
ku udziela bezpłatnych porad prawnych 
wszystkich, którzy się do nas zgłoszą. 
Teraz chcemy rozszerzyć tą pomoc o in-
folinię. Również będzie to bezpłatne i dla 
wszystkich, niezależnie od przynależ-
ności do naszej organizacji związkowej 
- mówi wiceszefowa "Sierpnia 80", Elż-
bieta Fornalczyk.

Chociaż zapadł prawomocny 
wyrok, Zabrzańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa nie zamierza wy-
płacić lokatorom należnych im 
pieniędzy. To pokłosie decyzji 
sądu, która zapadła dwa miesiące 
temu, w związku z bezprawnym 
naliczaniem stawek za podgrze-
wanie wody. Sprawa dotyczy kil-
kunastu tysięcy osób. Co więcej, 
spółdzielnia koszty podgrzewa-
nia wody... jeszcze podwyższyła.

Codzienna, prosta czynność - odkręcanie kurka... 
ale rozliczanie za wodę już takie proste nie 
jest. Tu nie wystarczy nawet najdokładniejszy 
pomiar. Rozliczenie metrów sześciennych wody 

to dla Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za mało. W 
grę wchodzą jeszcze metry kwadratowe mieszkania - im 
większe tym wyższa stawka za podgrzanie wody. - Do 
września to się nazywała opłata stała do ciepłej wody, a 
teraz w ostatnim rozliczeniu, które dostałem we wrześniu 
ta opłata zmieniła nazwę na opłatę eksploatacyjna - mówi 
Andrzej Mazurek, mieszkaniec ul. Struzika w Zabrzu. 

To najprawdopodobniej zmiana po przegranym 
przez zabrzańską spółdzielnię procesie z lokatorami. 

Mieszkańcy świętowali zwycięstwo i liczyli na zwrot 
źle - zdaniem sądu - naliczanych od prawie trzech lat 
stawek za ciepłą wodę. - Wnoszę niezwłocznie o prze-
kazanie mi przekazem pocztowym należnej kwoty wraz 
z ustawowymi odsetkami. Kwota bez odsetek wynosiła 
486 zł - odczytuje swoje pismo do Zabrzańskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej jeden z lokatorów. Dla jednych 
niewiele, dla innych dużo. Dla spółdzielni z pewnością 
bardzo dużo, bo w jej zasobach jest 12 tysięcy mieszkań. 
Andrzej Mazurek zwrotu pieniędzy podobnie jak 
inni lokatorzy nie otrzymał. - Oni uważają, mimo 
wyroku sądu swoje - buntują się przeciwko działaniom 
spółdzielni jej mieszkańcy. Informując wszystkich 
lokatorów pismami, że wśród lokatorów szerzona jest 

dezorientacja.  - „Z wyroku sądu w żadnym wypadku 
nie wynika, aby Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
bezprawnie pobierała opłaty stałe za podgrzanie wody 
w nieruchomości, czy zwracała wpłacone na ten cel 
zaliczki" - to fragment oficjalnego pisma z Zabrzańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Poza oświadczeniem, nikt z zabrzańskiej spółdziel-
ni mieszkaniowej nie chciał sprawy komentować przed 
kamerą. Mówić chciał za to poseł Borys Budka, który 
od kilku lat walczy ze spółdzielnią o prawa lokatorów. 
Nie wypłacenie, należnych pieniędzy, to jego zdaniem 
ewidentne łamanie prawa. - W przyszłym tygodniu, po-
wiadomię odpowiednie organy, bo w mojej ocenie sprawa 
ta, która dotyczy kilkunastu tysięcy osób nie może zostać 
nie pozostawiona samej sobie – mówi poseł. Odzyskać 
pieniądze udało się na razie jednej osobie, która na 
własną rękę wytoczyła spółdzielni proces cywilny. To 
zachęciło część lokatorów do wspólnej walki. - Będziemy 
się zgłaszać do radców prawnych i założymy sprawę w 
sądzie, tak jak ta pani, która wygrała sprawę - mówi 
Dorota Wierna, mieszkanka ul. Struzika w Zabrzu.

- Nie jest to dla spółdzielni wystarczająco silny argu-
ment, żeby przyznać rację lokatorom - mówi Marzena 
Piechowicz, dziennikarka Nowin Zabrzańskich. - To 
rzeczywiście jest takie pójście na wojnę z lokatorami, 
ze spółdzielcami, którzy w gruncie rzeczy przecież są 
tymi ludźmi, którzy utrzymują, tworzą tą spółdzielnię – 
mówi. I płacą, jedne z najwyższych rachunków w całym 
Zabrzu. O należne im pieniądze walczyli w sądzie przez 
ostatnie dwa lata. Zanim je odzyskają, może upłynąć 
jeszcze wiele, nie tylko tej ciepłej wody. 

Marcin Pawlenka.

W Katowicach otwarto nowo-
czesną klinikę diagnostyki 
i leczenia niepłodności. W 

sejmie natomiast posłowie po burzliwej 
batalii nie poparli obywatelskiego pro-
jektu zaostrzenia ustawy antyaborcyj-
nej. Przepadł tym samym obywatelski 
projekt, który zakładał m.in. zakaz 
przerywania ciąży z powodu nieule-
czalnej choroby płodu. 

- Na tej sali zabiegowej pobierane 
są komórki jajowe od pacjentki, na tej 
sali odbywa się także transfer zarodków 
- mówi Robert Szachoń, embriolog 
niedawno otwartej kliniki diagnostyki 
i leczenia niepłodności, InviMed w Ka-
towicach. Niepłodność to poważny i stale 
narastający problem. Obecnie dotyczy 20 
proc. par bezskutecznie starających się o 
potomstwo. - Wynika to ze stylu życia, z 
tego jaką dietę stosujemy, w jakim stresie 
żyjemy - wylicza Patrycja Sodowska, 
ginekolog-położnik, klinika InviMed 
w Katowicach. Dla półtora tysiąca z 
nich jedynym rozwiązaniem pozostaje 
zapłodnienie in vitro.

- Pary zgłaszające się są rejestrowane 
i kwalifikowane, proces diagnostyczny 
obejmuje wiele badań laboratoryjnych, 
klinicznych. Jeżeli te pary przejdą proces 
kwalifikacji mogą dostać od minister-
stwa trzy cykle technik rozrodu wspo-
maganego - mówi Patrycja Sodowska, 
ginekolog-położnik, klinika InviMed 
w Katowicach. W lipcu wystartował 

rządowy program refundacji tego typu 
zabiegów. Przewiduje on pomoc dla 15 
tysięcy par w ciągu trzech najbliższych 
lat. - Właściwie obserwujemy masowe 
zgłaszanie się nowych pacjentów czego 
nie było wcześniej. Jednak dla wielu 
osób dostęp do leczenia był z powodów 
finansowych niemożliwy - mówi Tomasz 
Rokicki, dyrektor medyczny kliniki Invi-
Med w Warszawie. Jeden zabieg to koszt 
około 10 tysięcy złotych, ale nie każda 
próba jest skuteczna. 

- Są osoby, które już miały zabieg in 
vitro i on niekoniecznie przyniósł dobry 
efekt, wręcz obniżały jakby wydolność 
organizmu i w pewien sposób blokowało 
też psychicznie żeby spróbować innych 
metod - mówi Barbara Tarabura, która od 
10 lat stara się o dziecko. W Częstochowie 
nadal jednak stawiać będą na in vitro. To 
właśnie tu przed rokiem wystartował pio-
nierski w skali kraju program medyczny. 

Program dofinansowania z kasy miasta 
tego typu zabiegów, który już przyniósł 
wymierne efekty. - W zeszłym roku przez 
procedurę przeszło 18 par, urodziła się 
trójka dzieci, jedno małżeństwo jeszcze na 
potomstwo czeka. Tym parom dodatkowo 
ofiarowaliśmy wózki ufundowane przez 
częstochowska firmę - wylicza Włodzi-
mierz Tutaj, UM w Częstochowie. 

W Sejmie trwa natomiast kolejna 
w ostatnich latach batalia aborcyjna. 
-Tutaj mówimy szanowni państwo o 
milionach istnień ludzkich, które trzeba 
bronić - mówi Tomasz Latos, poseł PIS. 
-Nie kupujcie sobie spokoju sumień kosz-
tem cierpienia innych ludzi - kontruje 

Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka 
PO. Posłowie nie poparli projektu za-
ostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Prze-
padł obywatelski projekt, który zakładał 
m.in. zakaz przerywania ciąży z powodu 
nieuleczalnej choroby płodu. Według 
lewicy dobrze się stało, bo nowe przepisy 
zwiększyłyby tylko i tak duże podziemie 
aborcyjne. - W Polsce, jak szacują orga-
nizacje pozarządowe dokonuje się rocznie 
150 tysięcy zabiegów przerywania ciąży, 
a oficjalnie dane mówią jedynie o 600. 
To jest piekło kobiet! - grzmi Katarzyna 
Piekarska, posłanka SLD. 

Przerwanie ciąży w Polsce może być 
dokonane wyłącznie przez lekarza, w 
przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie 
dla życia lub zdrowia kobiety, badania 
wskazały duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu oraz gdy zachodzi podejrzenie, 
że ciąża powstała w wyniku gwałtu. 
- To bardzo delikatna sprawa i trudny 
moment dla małżonków, muszą przecież 
podjąć decyzję, czy chcą wychowywać 
potem tak poważnie chore dziecko, czy 
usunąć ciążę - mówi prof. Anat Safran, 
ekspert w zakresie embriologii z Izraela. 
Jak podkreślają specjaliści, jest to pro-
blem z którym nikt nie powinien zostać 
sam. Podobnie jak ci, którzy przez wiele 
lat, choć bardzo tego chcą, nie mogę 
doczekać się własnych dzieci 

Arkadiusz Loska

Sejmowa bitwa o aborcję

Walczą o swoje pieniądze
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18 zespołów, 2 sceny i około 
13 godzin muzyki blueso-
wej na najwyższym świa-
towym poziomie. Tego-

roczna edycja festiwalu zapowiada się 
znakomicie. Do tego, że Rawa Blues jest 
jednym z najważniejszych tego typu 
festiwali muzycznych w Europie 
nikogo nie trzeba specjalnie 
przekonywać. Wystarczy 
spojrzeć na listę artystów, 
którzy w tym roku poja-
wią się w Spodku. Wśród 
nich najpopularniejszy 
amerykański gitarzysta 
i wokalista nowej fali 
bluesa - czyli Keb' Mo'. 
W swojej twórczości sięga 
przede wszystkim do ko-
rzeni bluesa rodem z Delty 
Missisipi. W wielu jego kom-
pozycjach można jednak znaleźć 
jazz, rock oraz amerykańską mu-
zykę folkową.  - Będzie to jedyny jego 
koncert w tym roku w Europie. Bardzo 
trudno było go namówić, żeby tutaj 
przyjechał, ale udało nam się. To bę-
dzie wielkie wydarzenie dla wszystkich 
fanów dobrej muzyki – zaznacza Irek 
Dudek. O pozycji Amerykanina we 
współczesnej historii bluesa świadczą 
m.in. 3 nagrody GRAMMY Awards za 
albumy „Just Like You” i „Slow Down 
Keep It Simple” oraz 5 nominacji w 
latach 1997-2002. 

Równie wielkie emocje wzbudza 
występ multiinstrumentalisty Otisa 

Taylora. Ten urodzony w Chicago 
wokalista, gitarzysta, harmonijkarz, 
bandurzysta, mandolinista i kom-
pozytor jest aktualnie jednym z naj-
ważniejszych muzyków na światowej 
scenie bluesa. Dołączył do tego grona 

przede wszystkim za sprawą swojego 
trzeciego studyjnego albumu „White 
African” z 2001 roku, którym podbił 
serca publiczności i krytyków. Pod-
czas nadchodzącego festiwalu będzie 
można posłuchać m.in. utworów z 
jego najnowszej płyty  „My World is 
Gone”, która okazała się na począt-
ku tego roku. Ciekawie zapowiada 
się również koncert Heritage Blues 
Orchestra. Grupa dała się poznać 

fanom bluesa na całym świecie w 
ubiegłym roku, kiedy to przebojem 
wdarła się na amerykańską scenę zdo-
bywając nominację do Grammy za ich 
debiutancki album „And Still I Rise". 

Jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych wydarzeń będzie występ przed-
stawiciela jazzowej awangardy, muzyki 
funky i bluesa - czyli Jamesa „Blood” 

Ulmera. Amerykański gitarzysta i 
wokalista, a także saksofonista i 

flecista wystąpi na Rawa Blues 
już po raz drugi. Tym razem 

u boku Irka Dudka, który 
zagra na harmonijce - in-
strumencie, na którym 
48 lat temu zaczynał 
grać bluesa. Jak sam 
przekonuje, nie będzie 
to jednak nawiązanie do 

mających w bluesie długą 
tradycję gitarowo-har-

monijkowych duetów, lecz 
kreatywna próba scenicznej 

wymiany bogatych doświadczeń 
artystycznych muzyków. - Wysłał mi 

kiedyś swoją płytę live. Zacząłem sobie 
tego słuchać i stwierdziłem - ależ on 
jest odważny! On cały czas gra siebie! 
Nagina te wszystkie schematy jakimi 
rządzi się blues i pokazuje, że można go 
grać inaczej. Uważam też, że po śmierci 
Johna Lee Hookera jest to najciekawszy 
głos w bluesie. Jak śpiewa to mnie ciarki 
przechodzą. Być może jestem bezczelny, 
że zaproponowałem ten wspólny występ. 
Nie wiem. Będzie to wielki eksperyment i 
wydarzenie – mam nadzieję, że zarówno 
dla mnie jak i dla publiczności – mówi 
Irek Dudek. Ich wspólny występ z 

pewnością będzie również niemałym 
zaskoczeniem dla fanów znających jego 
dotychczasowe dokonania. Miejmy na-
dzieję, że zaskoczeniem pozytywnym.

Dyrektor festiwalu co roku 
sprowadza do Katowic największe 

gwiazdy światowej sceny blueso-
wej. Ta sztuka udała mu się i tym 
razem. Czy będzie to najciekaw-
szy w 33-letniej historii festiwal 
Rawa Blues? Okaże się już 5 
października.

Program 33. edycji Rawa Blues Festival
Wszystkie koncerty odbywają się w "Spodku" w Katowicach, w 

sobotę 5 października, na dwóch scenach - bocznej i głównej. 
Scena Boczna - start od godz. 11:00

Zagrają: 2 Late, The Blues Experience, Cheap Tobacco, The 
Harpagans, Marek Tymkoff Trio, Open Blues, Paweł Izdebski 

Akustycznie, Robert Kordylewski, Willie Mae Unit,  
Scena Główna - start od godz. 15:00

15:00 - 15:05 Powitanie publiczności 
przez Jan Chojnackiego i Irka Dudka 
15:05 - 15:20 Laureat Internautów 
15:20 - 15:35 Laureat Publiczności 

15:35 - 15:55 HooDoo Band 
15:55 - 16:15 The Jan Gałach Band 

Koncert Finałowy - start od godz. 1 6:30
16:30 - 17:15 The Stone Foxes

17:25 - 18:25 Ruthie Foster
18:35 - 19:35 Heritage Blues Orchestra

19:35 - 19:50 Tygiel kulturalny
19:50 - 20:40 James Blood Ulmer & Irek Dudek Duo

20:50 - 22:20 Keb' Mo' Band
22:30 - 23:30 Otis Taylor Band

Już 5 października 
odbędzie się 33. edycja 
Rawa Blues Festival! 
W tym roku scenę 
katowickiego Spodka 
zdominują gwiazdy 
amerykańskiego 
bluesa. Wystąpią 
m.in. Keb’ Mo’, Otis 
Taylor oraz Heritage 
Blues Orchestra. 
Nie zabraknie 
również twórcy 
tego najbardziej 
rozpoznawalnego 
bluesowego 
wydarzenia w Polsce. 
Irek Dudek Duo wraz 
z Jamesem „Blood” 
Ulmerem zagrają na 
scenie głównej tuż 
przed godziną 20.

Wielkie święto bluesa w Spodku
 Tomasz Breguła

James Blood Ulmer

Keb’ Mo’
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Proces produkcji papierosów musi 
przeprowadzić sam klient. - To 
bardzo proste. Kupuje pan u nas 
tytoń i wrzuca do urządzenia, które 

go wysuszy. Do wyboru są papierosy bardzo 
słabe, słabe i mocne. Następnie maszyna 
mieli ten tytoń i w ostatniej fazie nabija 
nim gilzy. Urządzenie musi pan sterować 
samodzielnie na każdym etapie – tłumaczy 
sprzedawca punktu znajdującego się przy 
ulicy Wolności w Chorzowie. Jest to jeden z 
warunków. Przepisy mówią bowiem jasno, 
że produkcja skrętów papierosowych nie 
objętych akcyzą musi być przeprowadzana 
samodzielnie i wyłącznie na własny użytek. 
W tym celu trzeba również używać produk-
tu rolniczego. Tytoń przed wrzuceniem do 
maszyny musi być wysuszony do 14-17%. 
Podatek od takiego tytoniu wynosi zaledwie 
66 proc. stawki za papierosy paczkowane. 

W ten sposób klient kupuje jedynie pół-
produkt, z którego samodzielnie wytwarza 
papierosa... korzystając jedynie z udostęp-
nionej maszyny.

Obecnie istnieje już ponad 20 punktów, 
w których są one udostępniane. Wkrót-
ce może być ich jednak znacznie więcej. 

Urządzenia gliwickiej spółki Tanie Papie-
rosy robią bowiem prawdziwą furorę. - Ja 
tutaj kupuję od samego początku jak to po-
wstało. Z resztą nie tylko ja, bo widzę, że tu 
są czasem tłumy. Jak mam do wyboru paczkę 
za 6 zł albo za 13 zł to nawet nie ma się co 
zastanawiać – mówi pan Marek, jeden z 
klientów punktu znajdującego się przy ulicy 
Wolności w Chorzowie. - Te papierosy są 
trochę gorsze jakościowo, nie są odpowiednio 
ubite. Trzeba się do nich przyzwyczaić bo jest 
to trochę inny tytoń. Może kiedyś ulepszą te 
maszyny. Na razie nie ma co narzekać bo 
przynajmniej cena jest rozsądna – dodaje 
pan Henryk. Funkcjonowanie punktu z 
pewnością przyniosło ulgę portfelom 
samych konsumentów. Nie można tego 
powiedzieć o właścicielach okolicznych skle-
pów. - Sprzedaż papierosów nam spadła, nie 
ma co ukrywać. Mam nadzieję, że to tylko 
chwilowy szał i za kilka tygodni wszystko 
wróci do normy. To przecież jest cwaniactwo 
i wykorzystywanie luk w prawie – mówi 
właściciel jednego ze sklepów znajdujących 
się na ulicy Wolności.

O tym, że biznes jest nielegalny prze-
konani są przedstawiciele Służby Celnej, 
którzy w ubiegłym roku przeprowadzali 
kontrole i blokowali maszyny. Według nich 
produkowane w ten sposób papierosy po-
winny podlegać podatkowi akcyzowemu. 
Z taką opinią nie zgodził się Sąd Rejonowy 
w Słubicach, który nakazał zwrot urządzeń 
i zezwolił na ich dalsze funkcjonowanie. 
Podobnie było w Gliwicach i Katowicach. 
Rozstrzygnięcia sądowe były jednoznacz-
ne - papierosy na własny użytek można 
skręcać z każdego legalnego towaru. Uzna-
no również, że właściciele maszyn nie są 
producentem wyrobów tytoniowych. Jest 
nim jedynie osoba lub firma, która produ-
kuje wyroby tytoniowe przeznaczone do 
sprzedaży. Natomiast korzystając z urzą-
dzeń gliwickiej firmy, klienci wytwarzają 

papierosy samodzielnie i na własny użytek. 
Postanowienia są prawomocne i nie podlega 
zaskarżeniu. 

Wątpliwości mieli również posłowie. 
Interpelację do ministra finansów w tej 
sprawie wystosował Zbigniew Dolata z 
Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi 
wydanej przez wiceministra finansów, Jacka 
Kapicy, wszelkie niedomówienia zostały 
wyjaśnione. - Brak jest podstaw do uzna-
nia za producentów - konsumentów, którzy 
domowym sposobem w celu wytworzenia 
skrętów papierosowych, przeznaczonych nie 
na sprzedaż, lecz wyłącznie na własny uży-
tek – czytamy w odpowiedzi. Jacek Kapica 
podkreśla również, że ten sposób wyrobu 
skrętów papierosowych nie podlega akcyzie. 
- Konsumenci nie są podatnikami akcyzy, a 
wytworzone tym sposobem skręty papieroso-
we nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 
akcyzowym. Oznacza to, iż proces polegający 
na własnoręcznym wytwarzaniu wyłącznie 
na własny użytek skrętów papierosowych nie 
stanowi obejścia przepisów z zakresu akcyzy, 
zatem jest legalny – odpowiada wiceminister 
finansów.

Mimo, że interes spółki Tanie Papierosy 
dopiero się rozkręca, to już teraz uderza w 
czarny rynek. Za paczkę „lewych” papie-
rosów zapłacimy ok. 50 gr więcej niż za te 
z automatu. - Ceny szły w górę to i ludzie 
chętnie kupowali. Teraz w Świętochłowicach 
i okolicach jest już kilka tych punktów. Wiele 
osób, które paliło papierosy sprowadzane z 
Rosji, Ukrainy czy Białorusi przerzuciło się 
na te z maszyny. Od kilku miesięcy sprzedaż 
mi cały czas spada – mówi pani Beata, sprze-
daje papierosy bez akcyzy. Póki co papierosy 
wytwarzane w maszynach gliwickiej firmy 
są i tanie i legalne. Nie wiadomo jednak na 
jak długo. Wokół Tanich Papierosów robi 
się coraz więcej zamieszania, które prowo-
kuje do politycznej dyskusji na najwyższych 
szczeblach.

Firma z Gliwic znalazła 
sposób na obejście przepisów 
nakładających akcyzę 
na wyroby tytoniowe. 
Sprzedawane przez nich 
maszyny cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Nic w tym dziwnego. 
Za paczkę samodzielnie 
wyprodukowanych 
papierosów zapłacimy 
bowiem... niecałe 6 zł!

Tanio i legalnie
 Tomasz Breguła
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We wtorek 8 paździer-
nika, w Sa li Ko-
lumnowej Sejmu w 

Warszawie odbędzie się debata pod 

hasłem „Czy możemy być spokojni 
o byt polskiej przyrody i jej udział w 
zrównoważonym rozwoju Europy - 
ciąg dalszy”.

W spotkaniu udział wezmą 
użytkownicy terenów chronionych, 
naukowcy, administracja i politycy. 
Przewidywany program: powitanie 
zebranych przez organizatorów 
(przewodniczący Parlamentarnego 
Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju 
Europy prof. dr hab. Jan Szyszko oraz 
przewodniczący Klubu Parlamentar-
nego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz 
Błaszczak); zasoby przyrodnicze w 
polityce gospodarczej Unii Europej-
skiej (Marek Gróbarczyk, poseł do 
Parlamentu Europejskiego); polskie 
zasoby energetyczne ich stan i wy-
korzystanie (prof. dr hab. Mariusz 
Orion-Jędrysek); Natura 2000 – drogi 
i bezdroża polskiej przyrody (prof. dr 
hab. Kazimierz Tobolski); praktyka 

realizacji polityki ochrony przyrody 
UE w Polsce - głos z terenu (zapro-
szeni uczestnicy debaty); konkluzje 
dla Komisji Europejskiej.

Debata poprzedzona zostanie 
mszą świętą odprawioną w Kaplicy 
Sejmowej o godz. 9.30. Warto dodać, 
że pierwsza debata pod tym hasłem 
odbyła się 17 czerwca. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. przedstawiciele 
Hajnówki, Białowieży i Korbielowa. 
Wszystkich połączył jeden problem: 
pseudoekolodzy, którzy blokują rozwój 
nie tylko turystyczny, ale również, a 
może przede wszystkim, mocno in-
gerują w życie lokalnych społeczności 
- W Korbielowie pseudoekolodzy bloku-
ją nam inwestycję na Pilsku. Wyciągi w 
Korbielowie pamiętają lata 80. Wtedy ta 

miejscowość była kurortem narciarskim. 
W tej chwili nie możemy unowocześnić 
inwestycji, bo przepisy, Natura 2000 
blokują wszystko. My chcemy zrów-
noważonego rozwoju, a wydaje się że 
człowiek się tutaj nie liczy – mówił 
Tadeusz Sołek, prezes Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki Sportu i Rekreacji 
Korbielów-Pilsko. (as)

Turystyka industrialna popu-
larna szczególnie na Śląsku, 
i to nie tylko w trakcie Indu-

striady, czyli Szlaku Zabytków Tech-
niki. Fabryki, zakłady pracy otwiera-
ją się również w innych terminach. 

Najbliższa taka możliwość już 
w sobotę, 5 października. Tego dnia 
zwiedzić będzie można rybnicką 
elektrownię.

Dzień otwarty tradycyjnie odbę-
dzie się w pierwszą sobotę październi-
ka. Zwiedzanie zaplanowano w godzi-
nach od 9 do 16. - Zwiedzanie zakładu 
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 
Odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy 
Rybnika, ale całego regionu. To pracow-
nicy elektrowni z rodzinami, a także ich 
dzieci i wnuki. Przyjeżdżają studenci 
politechnik. To jedyna okazja, żeby 
zobaczyć proces produkcyjny prądu, 
dla osób zainteresowanych techniką 
to naprawdę duża gratka – słyszymy 
w elektrowni.

W zeszłym roku zakład zwie-
dziło ponad 2500 gości, podobnie w 
latach poprzednich. Organizatorzy 
przygotowują co roku dodatkowe 
atrakcje. W tym roku będzie można 
zobaczyć pokazy sekcji muzycznych, 
teatralnych oraz tanecznych Funda-
cji Elektrowni Rybnik, spróbować 
swoich sił w zawodach sportowych 
na ergometrach, a nawet spotkać się 
medalistkami Igrzysk Olimpijskich 
Londyn 2012 w wioślarstwie. Czynne 
będą: Park Praw Natury oraz Labora-
toria Prądu, Wiatru, Słońca i Wody. 
W nich wszyscy goście będą mogli 
zapoznać się z wieloma zjawiskami 
fizycznymi i chemicznymi, które 
wykorzystujemy w życiu codzien-
nym, a także odkryć i poznać bliżej 
mechanizm wytwarzania energii 
elektrycznej. Wstęp jest oczywiście 
bezpłatny. (as)

Na szlaku 
przemysłu

Lokal utrzymany w stylistyce PRL znajduje 
się w budynku Centrum Kultury Katowice. 
Można tam kupić kanapki, ciasta, kawę czy 
herbatę. Cennika jednak nie znajdziemy. - 

Klienci znają rynek i wartość produktów. Dlatego 
zdecydowaliśmy się dać im wolną rękę. Według nas 
większość lokali oferuje zawyżone ceny. Tutaj, w 
„Strefie Centralnej”, cenę dyktuje klient na podstawie 
swoich możliwości finansowych i gustu kulinarnego 
– mówi Dorota Urbańczyk-Krot, współ-
właścicielka klubokawiarni.

„Strefa Centra lna” 
to przede wszystkim 
miejsce na spokojne 
spotkania przy 
kawie, otwarte 
na wszelk ie 
in ic jat y w y 
i projekty. 
Do tej pory 
m o ż n a 
tam było 
posłuchać 
reportaży 
p r z y g o -
towa nych 
przez dzien-
nikarzy radio-
wych, zobaczyć 
wideoarty i wziąć 
udział w warszta-
tach tworzenia biżu-
terii. Właściciele planują 
jednak rozszerzyć działalność 
klubokawiarni – Chcemy organizować 
tutaj koncerty i inne wydarzenia artystyczne. Liczy-
my również na zaangażowanie naszych klientów. 
Jeżeli jest fajny pomysł, z przyjemnością go zre-
alizujemy – przekonuje Dorota Urbańczyk-Krot.

Co my-
ślą o lokalu 
sami klien-
ci? - To jest 
całkowicie 
s z a l o n e , 
ale podo-
ba mi się. 

Klimat jest 
świetny. Jest 

wiele elemen-
tów – począwszy 

od stolików, krzeseł, 
wszelkich dodatków, 

a na takich detalach jak 
imbryczki czy filiżanki kończąc 

– przypominających lata PRL-u. Czuję 
się tu trochę jak na wczasach zakładowych, tyle że 
jest bardziej nowocześnie – mówi jeden z klientów. 
Jak się kręci biznes? Właściciele przekonują, że nie są 
stratni. - Nie jest to interes życia, ale ludzie wykazują 

się uczciwością. Te pieniądze, które oferują za produkt 
odzwierciedlają jego rzeczywistą wartość. Niektórzy są 
zaskoczeni, ale ogólnie spotykamy się z entuzjazmem 
wśród klientów - mówi Dorota Urbańczyk-Krot. 
Wkrótce oprócz napojów bezalkoholowych, w lokalu 
będzie można zamówić także wino lub piwo. - Cze-
kamy na koncesję. Myślę, że to będzie nasz dodatkowy 
atut – dodaje.

Pomysłem właścicieli klubokawiarni zainspi-
rowana jest nawet konkurencja. Zdaniem Ada-
ma Pomiana, właściciela Jazz Clubu Hipnoza, 
znajdującego się nieopodal „Strefy Centralnej”, 
konkurencyjny lokal może zrobić prawdziwą fu-
rorę. - To jest bardzo ciekawy pomysł. Sam jestem 
ciekaw jak to funkcjonuje i czy prowadząc biznes 
w ten sposób można utrzymać lokal. Na pewno 
wkrótce się tam wybiorę – mówi. Kto wie. Być 
może wkrótce w Katowicach pojawi się więcej 
podobnie funkcjonujących lokali. To z pewnością 
ucieszyłoby wielu miłośników popołudniowych i 
wieczornych wypadów.

Debata o przyrodzie w Sejmie

Zapłacisz ile chcesz
„Strefa Centralna”, która od kilku tygodni funkcjonuje przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, 
to lokal na wskroś nietypowy. Podobnego miejsca na próżno szukać nie tylko na Śląsku, ale 
również w całej Polsce. Za posiłek zapłacimy tam bowiem tyle... ile uznamy za stosowne.

 Tomasz Breguła
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Dlatego tak wszystkich zaniepo-
koiła informacja o planowanej 
likwidacji prywatnej kopalni 
węgla koksującego Paskov. Po 

pierwsze, jedną dziesiątą ponad 3-tysięcz-
nej załogi stanowią górnicy kontrakto-
wi z Polski. Po drugie, wszyscy boją się 
efektu domina. Pikanterii całej sprawie 
dodaje fakt, że Czesi pracują również 
nad reaktywacją kopalni Dębieńsko w 
Czerwionce-Leszczynach!

Zaniepokojeni ludzie wyszli na ulice 
Ostrawy. Stanowisko w tej sprawie zajął na-
wet prezydent Czech Milosz Zeman i tym-
czasowy rząd fachowców. Zaproponowali 
Zdenkowi Bakale, właścicielowi kopalni 
Paskov i zarazem jednemu z najbogatszych 

Czechów rozmowy, które miały rozwiązać 
problem. Rząd proponuje tzw. zamrożenie 
kopalni. Szacuje się bowiem, że jej zasoby 
wystarczą na 23 lata obecnego poziomu 
wydobycia. Roczne utrzymanie zamrożo-
nej kopalni kosztowałoby od 100 do 200 
mln koron. Wydobycie w takim zakładzie 
mogłoby zostać wznowione praktyczne w 
każdej chwili. OKD raczej nie chce słyszeć 
o takim rozwiązaniu – po pierwsze jest 
drogie, po drugie, chyba ważniejsze, nie wia-
domo, czy tak naprawdę działalność kopalni 
jeszcze kiedykolwiek będzie zyskowna...

Kopalnia Paskov zatrudnia około 2500 
własnych pracowników. Ponad 500 górni-
ków pracuje w firmach świadczących usługi 
dla zakładu. W sumie problem może więc 

dotknąć ponad trzech tysięcy osób oraz 
ich rodzin! 

750 górników ma znaleźć zatrudnienie 
w innych kopalniach. Co z pozostałymi? 
Wciąż nie wiadomo... Samo zamknięcie 
kopalni ma kosztować około 1,5 mld koron 
czeskich. Z tego 500 mln wykorzystane zo-
stanie na zabezpieczenie techniczne. Ponad 
700 mln koron pochłoną programy osłono-
we. Kopalnia może zostać zlikwidowana 
już pod koniec przyszłego roku. Eksperci 
mówią, że jeśli dojdzie do efektu domina, 
to pracę może stracić nawet 70 tysięcy ludzi 
w tym regionie, co może grozić wybuchem 
rewolucji!

Kopalnia Paskov należy do spółki OKD, 
która jest z kolei częścią grupy przemysło-
wej New World Resources Plc. To jeden z 
największych prywatnych pracodawców w 
Republice Czeskiej. Działa w województwie 
morawsko-śląskim. Podstawową czynnością 
OKD jest wydobywanie wysokiej jakości 
węgla kamiennego z niską zawartością siarki 
(mniej niż 1 procent). Jest on stosowany 
przede wszystkim w przemyśle energe-
tycznym i hutniczym, ale także w innych 
sektorach. OKD ma obecnie cztery kopal-
nie. Roczne wydobycie w kopalni Paskov 
kształtuje się na poziomie ok. 1 mln ton 
węgla koksowego.

Węgiel 
koksowy
Kopalnia Paskov leży około 20 km na 

południe od Ostrawy i produkuje 
wysokiej jakości węgiel koksowy. 

Aktualnie kopalnię tworzą ruchy Starzicz i 
Chlebowice. W strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa znajduje się także ko-
palnia Frensztat, utrzymywana w trybie 
konserwacji. Moc zakładu przeróbczego 
węgla wynosi 550 ton na godzinę. Z uwagi 
na zagrożenie wyrzutami gazów i skał 
wyrobiska przygotowawcze drążone są w 
większości przy zastosowaniu technologii 
klasycznej, z użyciem robót strzałowych, 
wozów wiertniczych i ładowarek hydrau-
licznych. Do wybierania węgla używa się 
prawie wyłącznie strugów węglowych i 
indywidualnej obudowy hydraulicznej. 

Kopalnia powstała w wyniku połącze-
nia zakładów górniczych Paskov i Starzicz. 
Ich historia jest dość krótka, rozpoczęła 
się dopiero w okresie industrializacji ko-
munistycznej Czechosłowacji. Budowę 
zakładu Paskov rozpoczęto w 1960 roku, 
zakładu Starzicz w 1962 roku. Wydoby-
cie w pierwszym ruszyło w 1966 roku, w 
drugim dopiero 1971 r. 1 stycznia 1994 r. 
kopalnie zostały połączone.

Interesy 
w Polsce
NWR robi interesy 

również w Pol-
sce, na Śląsku. 

NWR Karbonia odpowiada za realizację 
projektu Dębieńsko. Chodzi o reaktywa-
cję kopalni Dębieńsko, zamkniętej przez 
Polaków w 2000 roku. Zakład jest poło-
żony w gminie Czerwionka-Leszczyny na 
Górnym Śląsku, 40 kilometrów od granicy 
z Republiką Czeską. NWR ma 50-letnią 
koncesję na wydobycie węgla w Dębieńsku, 
przyznaną w 2008 roku. Na ten rok firma 
zatwierdziła wydatki inwestycyjne w wyso-
kości 10 mln euro, na zakup nieruchomości 
oraz kontynuowanie prac inżynierskich.

Ta sama firma prowadzi również „projekt 
rozwojowy” Morcinek w Zebrzydowicach 
na Śląsku Cieszyńskim. Tam też działała 
kopalnia i też ją zlikwidowano. W części 
obszaru Morcinek wydzielony został obszar 
Morcinek 1 o powierzchni 13,26 km kw. W 
jego obrębie w 2012 roku zostały udokumen-
towane zasoby geologiczne węgla w wyso-
kości 652 mln ton oraz gazu w wysokości 
238 mln m sześc. spółka opracowała projekt 
zagospodarowania złoża na lata 2016-2025, 
zleciła opracowanie raportu oddziaływa-
nia na środowisko. Wystąpiła do gmin o 
uwzględnienie faktu udokumentowania zło-
ża w planach zagospodarowania przestrzen-
nego. Prowadzi prace nad odpompowaniem 
wody ze zrobów zatopionej byłej kopalni i 
finalizuje rozpoznanie hydrologiczne. Obec-
nie trwa optymalizacja projektu, która ma 
na celu stworzenie nisko kosztowego planu 
wydobycia, tak aby był on konkurencyjny na 
rynku zmieniających się cen węgla.

Kilka tysięcy Polaków pracuje w czeskich kopalniach, m.in. 
w przygranicznym zagłębiu ostrawsko-karwińskim (godzina 
jazdy samochodem z Katowic). To górnicy ze zlikwidowanych 
śląskich kopalń, ci, którzy kiedyś wzięli odprawy, emeryci 
i renciści. Ale są wśród nich również młodzi ludzie, dopiero 
co po zawodówkach czy technikach. Skusiły ich przede 
wszystkim niezłe zarobki. - Jeśli z przodu nie mam piątki, to 
pod ziemię nie zjeżdżam - mówi nam jeden z nich.

Kopalnia w likwidacji, 
górnicy W SZoKu
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- Jaki charakter będzie miał rozpoczęty 
właśnie sezon?

- Kończymy powoli rok jubileuszowy. Wśród 
artystycznych przedsięwzięć zaplanowanych na 
61. sezon artystyczny są m.in. trasy koncertowe 
we Francji i USA, w planach jest także pierwsza 
w historii Zespołu „Śląsk” podróż na kontynent 
południowoamerykański - trwają rozmowy 
na temat koncertów w Brazylii i Kolumbii. W 
nowym sezonie „Śląsk” chciałby także powrócić 
do repertuaru biesiadnego z programem Zespół 
„Śląsk” biesiadnie, który swoją premierę miał w 
październiku 2010 roku. W związku ze zbliża-
jącym się 500-leciem Reformacji w planach jest 
nagranie płyty z repertuarem pieśni ewangelic-
kich, zatytułowanej „Solus Christus”. 

- Planujecie włączyć się również w uroczy-
stości związane z beatyfikacją Jana Pawła II. 

- Zespół od kilku lat posiada w swoim re-
pertuarze program dedykowany Ojcu Świętemu 
zatytułowany „Santo Subito!”, który powstał z 
okazji 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. 
Program jest kolekcją najpiękniejszych utwo-
rów religijnych związanych z Papieżem, jego 
ulubionych pieśni oraz muzyki poważnej, która 
dopełnia  muzyczną opowieść o Jego życiu. „San-
to Subito!” wielokrotnie prezentowano podczas 
różnych uroczystości poświęconych Papieżowi, 
m.in. jedno pierwszych wykonań zabrzmiało w 
październiku 2008 roku w Bazylice św. Sabiny 
na Awentynie. 

- Włączyliście do repertuaru również pieśni 
powstańcze.

- Podjęliśmy przygotowania do uczczenia 
obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Zespół został zaproszony do 
oprawy artystycznej uroczystości związanych z 
70. rocznicą sformowania Batalionu AK „Zośka”, 
pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. Kilka pieśni powstań-
czych zostało opracowanych na chór i orkiestrę 
zespołu, a po raz pierwszy w ich wykonaniu 
zabrzmią 8 października, podczas koncertu w 
Centrum Kultury Praga Południe w Warszawie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze nie 
raz pojawi się okazja, aby zaprezentować publicz-
ności bogaty repertuar pieśni patriotycznych 
wraz z utworami towarzyszącymi Powstańcom 
Warszawskim 70 lat temu. 

- Do końca roku Śląsk celebruje jubileusz 
60-lecia. Czy szykujecie jeszcze jakieś specjalne 
wydarzenia, koncerty?

- Na pewno charakter jubileuszowy będzie 
miało przedstawienie „Wesele na Górnym 
Śląsku”, które odbędzie się 13 października 
w Rybnickim Centrum Kultury. „Wesele...”, 

widowisko obrzędowe Stanisława Ligonia, 
było premierowym wydarzeniem z począt-
ków obchodów naszego 60-lecia. Wspaniale 
się złożyło, że wystąpimy z nim także w fina-
le Roku Jubileuszowego. Od czasu premiery 
„Wesele…” kilkakrotnie pojawiało się na 
śląskich scenach, wystąpiliśmy z nim także  
w siedzibie zespołu Mazowsze. Spektakl jest 
entuzjastycznie przyjmowany przez publicz-
ność, otrzymaliśmy 
wiele wspaniałych re-
cenzji, dlatego każde 
wykonanie „Wesela na 
Górnym Śląsku” trak-
tujemy jako wielkie 
wydarzenie. Serdecz-
nie zapraszamy Czy-
telników do Rybnika. 
Bilety są jeszcze do 
nabycia w Rybnickim 
Centrum Kultury.

- Jedziecie na pod-
bój świata, Francja, 
USA, kontynent połu-
dniowoamerykański!

-  W pier w s z ą 
zagraniczną podróż 
nowego sezonu wy-
ruszamy już w lutym, 
kierunek: Stany Zjed-
noczone. Wiosną, na 
przełomie marca i 
kwietnia, wystąpimy 
z koncertami we Fran-
cji. Trasa potrwa ok. 
1,5 miesiąca Mamy 
nadzieję, że uda się sfinalizować trasę połu-
dniowoamerykańską i jesienią przyszłego roku 
będziemy mieli okazję zaprezentować polski folk-
lor publiczności w Brazylii i Kolumbii. Jedziemy 
oczywiście z naszym przebojowym repertuarem 
ludowo-narodowym. To przecież niepowtarzalna 
okazja, aby podarować kawałek Polski naszej 
Polonii, a także pokazać obcokrajowcom piękno 
polskiej kultury w profesjonalnym wykonaniu. 
Zawsze staramy się także, aby w programie na-
szych koncertów pojawił się akcent nawiązujący 
do kultury kraju, w którym gościmy. Przygo-
towujemy więc specjalnie jeden z popularnych 
utworów, np. w Stanach Zjednoczonych jest 
to pieśń „America the Beautiful”, obok hym-
nu stały elementem tamtejszych uroczystości 
patriotycznych.  

- Wracacie do repertuaru biesiadnego. 
Kiedy można go będzie posłuchać na żywo?

- Program Zespół „Śląsk” biesiadnie miał 
swoją premierę 28 października 2010 roku w 

Rybnickim Centrum Kultury. Widowisko w 
wykonaniu chóru, baletu i orkiestry Zespołu 
„Śląsk”, z udziałem śląskich aktorów powstało 
według scenariusza i w reżyserii nieżyjącego 
już Michała Smolorza. Chcieliśmy zaoferować 
miłośnikom śląskiej kultury regionalnej wi-
dowisko rozrywkowe na wysokim poziomie 
artystycznym. Jak podkreślał wówczas Michał 
Smolorz, regionalna gwara, humor, piosenka i 

zabawa biesiadna na Górnym Śląsku nie muszą 
zamykać się w kręgu kultury jarmarcznej niskie-
go lotu, lecz mogą zaspokajać także gusta bardziej 
wymagających widzów. Terminy koncertów z 
programem biesiadnym nie są jeszcze znane, ale 
zapraszamy do śledzenia planów koncertowych 
na naszej stronie internetowej.

- Skąd pomysł na udział w festiwalu Palm 
Jazz w Gliwicach? Z jakim repertuarem je-
dziecie? Czy będziecie coś zmieniać w tym 
koncercie ze względu na tematykę festiwalu?

- Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów 
festiwalu. W programie imprezy znalazły się 
m.in. warsztaty etno prowadzone przez Marię 
Pomianowską i Dimę Gorelika. Stąd zapewne 
pomysł organizatorów, aby zaprezentować pu-
bliczności gwiazdę, która ze swoim repertuarem 
doskonale wpisuje się w nurt etno. Na Palm Jazz 
Festiwalu wystąpi chór, balet i orkiestra Zespołu 
„Śląsk” ze swoim sztandarowym programem „A 
to Polska właśnie”, na który składają się głównie 

kompozycje i opracowania muzyczne założyciela 
zespołu Stanisława Hadyny oraz choreografie 
Elwiry Kamińskiej, która współtworzyła zespół. 
Prezentujemy się z repertuarem, za który „Śląsk” 
jest uwielbiany na całym świecie, mając nadzieję, 
że nie tylko będziemy doskonałą ilustracją oma-
wianego nurtu etno, ale zdobędziemy także no-
wych wielbicieli wśród festiwalowej publiczności. 
To dla nas bardzo ciekawe wyzwanie artystyczne.

- Jak wyglądają przygotowania do oddania 
zrewitalizowanej siedziby?

- W tej chwili finalizowane są prace wokół 
obiektu. Do końca tego roku powinny się za-
kończyć roboty związane m.in. z wykonaniem 
bruków na terenie kompleksu pałacowo-par-
kowego, pokryciem dachów, wykonaniem 
kompletnego ogrodzenia wokół terenu oraz 
wykończeniem i pomalowaniem elewacji 
pałacu. Wraz z zimą prace obejmą głównie 
wnętrza remontowanych skrzydeł pałacu. Na 
oficjalne otwarcie zapraszamy w ostatni week-
end czerwca 2014 roku. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonamy podczas corocznego „Święta 
Śląska”, trzydniowego pikniku artystycznego, 
organizowanego od 15 lat w rocznicę powstania 
zespołu. Nowe otwarcie naszej siedziby, to bę-
dzie jedno z ważniejszych wydarzeń przyszłego 
roku. Następny taki remont być może dopiero 
za 100 lat…

Rozmawiał: Antoni Strzelecki

celebrujemy
roK jubileuSZoWy

Rozmowa ze ZbIgNIewem CIerNIakIem, 
dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
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Chciał sprawdzić czy 
umie dobrze bić

Policjanci z Dąbrowy Górni-
czej zatrzymali 20-latka, który 
w przejściu podziemnym pobił 

mężczyznę. Powodem agresji chłopaka 
była chęć sprawdzenia swoich umiejęt-
ności w biciu na przypadkowym prze-
chodniu. Teraz dąbrowianin odpowie 
za pobicie. 

Mężczyzna zaatakował 38-lat-
ka idącego wraz z żoną przejściem 
podziemnym przy ul. Adamieckiego 
w Dąbrowie Górniczej. Stróże prawa 
z zespołu wywiadowców prewencji 
po uzyskaniu informacji o incyden-
cie szybko namierzyli sprawcę. Po-
mocny okazał się telefon komórkowy, 
który wypadł z kieszeni napastnika. 
Pół godziny od zdarzenia "bokser" 
został zatrzymany przed drzwiami 
swojego mieszkania przy ul. Ciepla-
ka. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 
5 lat więzienia. 

Próbował zrobić 
fajerwerki...

Pobytem w szpitalu zakończy-
ło się eksperymentowanie przy 
materiałach wybuchowych dla 

28-latka, który w domu próbował wy-
produkować fajerwerki. Mężczyzna 
odniósł oparzenia pierwszego i dru-
giego stopnia, jednak jego stan określa-
ny jest przez lekarzy jako dobry. Poza 
substancjami wybuchowymi, w domu 
mężczyzny zabezpieczono także trzy 
naboje do broni palnej.

28-latek trafił do szpitala w Jastrzę-
biu Zdroju z oparzeniami rąk, nóg oraz 
twarzy, powstałymi na skutek wybu-
chu substancji pirotechnicznej. Oka-
zało się, że kupił substancje chemiczne 
za pomocą serwisu internetowego i na 
podstawie znalezionego w sieci "prze-
pisu", próbował własnoręcznie zrobić 
w domu tzw. sztuczne ognie. Z uwagi 
na podejrzenie znajdowania się niebez-
piecznych substancji w domu mężczy-
zny, policjanci przeprowadzili ewaku-
ację mieszkańców budynku z ulicy 
Pszczyńskiej oraz zabezpieczyli miej-
sce do czasu przybycia pirotechników 
z pododdziału antyterrorystycznego. 
Podczas przeszukania domu odnale-
ziono produkty, które służyły do wyro-
bu fajerwerków, a także 3 sztuki naboi 
do broni palnej. O losie zatrzymanego 
zdecyduje prokurator i sąd. Za posługi-
wanie się substancjami wybuchowymi 

oraz nielegalne posiadanie amunicji 
może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

Na oczach 
mundurowych

Jeden handlował amfetaminą, dru-
gi zapomniał o fakcie popełniania 
przestępstwa w związku z posiada-

niem środków odurzających. 22-let-
ni handlarz oraz dwa lata młodszy 
klient zostali zatrzymani w trakcie 
prowadzonej transakcji. Usłyszeli 
zarzuty i trzy razy w tygodniu będą 
stawiali się we wskazanych policyj-
nych komisariatach.

 Do zatrzymania doszło w So-
snowcu gdy policjanci I komisariatu 
patrolowali rejon centrum miasta. 
Kilka minut po północy wykonu-
jąc obchód, przy jednej z kamienic 
zauważyli grupę trzech mężczyzn. 
Na ich oczach jeden z nich przeka-
zał woreczek foliowy stojącemu przy 
nim młodemu mężczyźnie. Obaj 
zostali zatrzymani. Dwie działki 
amfetaminy znaleziono w kiesze-
ni zatrzymanego 20-latka. Sosno-
wiczanin, który sprzedał narkoty-
ki miał w swojej bluzie jeszcze 13 
woreczków z białym proszkiem, 
o łącznej wadze 7,17 grama. Dal-
szą część nocy zatrzymani spędzili 
w policyjnym areszcie. 

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 
20-latkowi może grozić kara do 3 lat 

pozbawienia wolności. Drugi z zatrzy-
manych mężczyzn usłyszał aż trzy 
zarzuty i w więzieniu może spędzić 
nawet 10 lat. Wobec sprawców proku-
rator zastosował dozór policyjny. Trzy 
razy w tygodniu sosnowiczanie będą 
stawiali się w wyznaczonych policyj-
nych komisariatach. Dodatkowo wo-
bec dilera prokurator zastosował po-
ręczenie majątkowe.

Śmiertelnie pobił 
matkę

Policjanci z zabrzańskiej jed-
nostki zatrzymali 28-letnie-
go mężczyznę, podejrzane-

go o brutalne pobicie swojej matki. 
W wyniku odniesionych obrażeń ko-
bieta zmarła. Za pobicie ze skutkiem 
śmiertelnym grozi mu kara do 10 
lat więzienia.

Oficer dyżurny wcześnie rano otrzy-
mał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań 
w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy 
mężczyzna pobił swoją matkę, w wyni-
ku czego kobieta najprawdopodobniej 
zmarła. Potwierdzili to skierowani na 
miejsce mundurowi. Sprawca pobicia 
wielokrotnie wchodził w konflikt z pra-
wem. Już jako osoba nieletnia dopusz-
czał się różnych czynów karalnych. Za-
trzymany został osadzony w policyjnym 
areszcie, gdzie trzeźwiał. Wynik bada-
nia na zawartość alkoholu w jego orga-
nizmie wyniósł prawie 2 promile. 

Sfingował napad  
na siebie

Katowiccy policjanci zatrzymali 
listonosza, który sfingował na-
pad na samego siebie. Razem 

z doręczycielem wpadł jego wspólnik. 
Obu grozi do pięciu lat więzienia.

13 września, 21-letni listonosz został 
napadnięty w bloku na ulicy Mruczka. 
Napastnik czyhał z gazem łzawiącym 
na klatce schodowej, obezwładnił go 
i ukradł saszetkę z pieniędzmi przezna-
czonymi dla emerytów i rencistów. Zgi-
nęło kilkadziesiąt tysięcy złotych, które 
pracownik poczty miał doręczyć tego 
dnia. Taką wersję wydarzeń przedsta-
wił sam „poszkodowany” policjantom 
z katowickiej komendy. W trakcie do-
chodzenia ustalono, że związek z prze-
stępstwem może mieć 23-letni miesz-
kaniec Katowic. Kiedy jednak okazało 
się, że 23-latek prawdopodobnie zna się 
z pokrzywdzonym listonoszem i w dniu 
zdarzenia kontaktował się z nim, funk-
cjonariusze zaczęli podejrzewać, że roz-
bój został sfingowany.

21-letni listonosz został zatrzymany 
przez prowadzących śledztwo policjan-
tów z Wydziału do Walki z Przestępczo-
ścią Przeciwko Mieniu. Przyznał, że nie 
było napadu. Młodzieniec usłyszał za-
rzuty kradzieży pieniędzy, składania fał-
szywych zeznań i zawiadomienia o nie-
popełnionym przestępstwie. Jego starszy 
kompan trafił za kratki. Był poszukiwa-
ny. Kilka miesięcy temu został skazany 

na rok pozbawienia wolności za kra-
dzież. Pieniędzy nie udało się odzyskać.

Oszuści bankowi 
zatrzymani

Policjanci z Komisariatu VI w Ka-
towicach zatrzymali na gorącym 
uczynku trzech mężczyzn wyłu-

dzających kredyty bankowe. Zatrzy-
mani w wieku 22, 22 i 48 lat wpadli 
podczas podpisywania umowy.

Sprawcy chcieli wyłudzić 100 tys. zł 
w placówce bankowej w centrum mia-
sta. Śledczy z Wydziału do walki z Prze-
stępczością Gospodarczą katowickiej 
komendy wojewódzkiej po zdobyciu 
informacji o planowanym przestęp-
stwie przygotowali zasadzkę. Trzech 
sprawców wpadło w chwili podpisywa-
nia umowy kredytowej na kwotę 25 ty-
sięcy złotych. Posługiwali się fałszywą 
legitymacją emeryta i decyzją Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Zatrzymane 
osoby podejrzewane są również o wyłu-
dzenie kredytu na zakup mebli na po-
nad 7 tysięcy złotych w Bielsku-Białej. 
Wszyscy oszuści zostali objęci policyj-
nym dozorem.

Narkotyki na  
osiedlowym parkingu

Policjanci zabezpieczyli 11 dzia-
łek haszyszu. Do zatrzymania 
doszło na jednym z sosnowiec-

kich parkingów osiedlowych. W sa-
mochodzie znaleziono narkotyki oraz 
przedmioty służące do ich sprzedaży.

Uwagę funkcjonariuszy z wydziału 
kryminalnego sosnowieckiej komendy, 
przykuł mężczyzna, który przez długi 
czas samotnie siedział wewnątrz samo-
chodu. W bagażniku znaleziono narko-
tyk w działkach dilerskich o wadze od 
0,69 do 4,98 grama. Nielegalne środki, 
znaleziona przy mężczyźnie waga elek-
troniczna i komplet woreczków folio-
wych zostały zabezpieczone przez poli-
cjantów. 26-latek trafił już do policyjnego 
aresztu. Jest podejrzany o posiadanie 
i handel środkami odurzającymi w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej. O wy-
sokości kary zadecyduje sąd. Grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Wpadł przez nożyk 
do tapet

Policjanci z Cieszyna zatrzyma-
li 36-letniego mężczyznę, który 
dopuścił się kradzieży nożyka do 

tapet. Okazało się jednak, że obywatel 
Algierii był poszukiwany listem goń-
czym przez warszawski sąd...

Do zdarzenia doszło w jednym 
z marketów budowlanych. Pracownicy 
sklepu powiadomili dyżurnego komen-
dy o kradzieży. Skierowani na miejsce 
policjanci zatrzymali sprawcę. Męż-
czyzna ukradł z regału nożyk do tapet 
o wartości... 25 zł. Obcokrajowiec zo-
stał zatrzymany przez stróżów prawa 
w policyjnym areszcie, skąd następnie 
trafił do zakładu karnego, gdzie będzie 
odsiadywał wyrok.

Śląscy „antykorupcyjni” 
zatrzymali kolejnego 
śląskiego przedsiębiorcę, 
biorącego udział w 
układach korupcyjnych 
w latach 2008 – 2009, z 
osobami odpowiedzialnymi 
za realizację prac 
budowlanych na śląskim 
odcinku autostrady 
A-1. Łącznie w sprawie 
przedstawiono 
kilkadziesiąt zarzutów 
korupcyjnych, a ustalona 
kwota wręczanych łapówek 
przekracza 200 tys. zł.

Policjanci z Wydziału do Walki 
z Korupcją KWP w Katowicach 
prowadzą postępowanie prze-

ciwko osobom podejrzanym o udział 
w procederze korupcyjnym podczas 
budowy śląskiego odcinka autostra-
dy A-1. Jak ustalili śledczy, dochodzi-
ło do przekazywania i przyjmowania 

korzyści majątkowych w zamian za 
nadużycie udzielonych uprawnień. Za-
trzymano kolejnego ze śląskich przed-
siębiorców mającego bezpośredni zwią-
zek z przekazaniem 25 tys. zł łapówki, 
w zamian za nadużycie uprawnień 
przez jednego z kierowników główne-
go wykonawcy budowy.

Prokuratura Okręgowa w Gli-
wicach do chwili obecnej przedsta-
wiła w tej sprawie kilkadziesiąt za-
rzutów korupcyjnych kilku innym 
podejrzanym. Zebrany przez śled-
czych materiał procesowy obrazuje 

szeroki obszar układów korupcyj-
no-towarzyskich pomiędzy osobami 
zajmującymi stanowiska kierowni-
cze u głównego wykonawcy a lokal-
nymi przedsiębiorcami. Prowadzo-
na sprawa ma charakter rozwojowy 
i wielowątkowy. Obejmuje swoim za-
kresem szereg osób, podmiotów go-
spodarczych oraz nieprawidłowości, 
do których dochodziło w trakcie bu-
dowy autostrady. W sprawie tej nie 
wyklucza się kolejnych zatrzymań 
osób podejrzewanych o popełnienie 
przestępstw korupcyjnych.

Korupcja przy budowie A-1
www.kurierpolski24.pl10 Policja
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Rybnicka drużyna razem z zawodnikami

ŻKS od początku 
miał pod 
górkę. Kie-
dy wszyst-

ko było już zapięte, w regulaminie 
licencyjnym na sezon 2013 znalazł się 
zapis, obligujący nowe kluby żużlowe 
do spłaty zadłużenia poprzednika, jeśli 
ten do rozgrywek nie przystępuje! - Nie 
ma żadnych podstaw, żebyśmy spłacili 
choćby złotówkę ze zobowiązań po-
przedników – mówił prezes nowego 
klubu Krzysztof Mrozek. Sytuację 
udało się jakoś załagodzić i klub nie 
spłacał zadłużenia.

Potem zapowiadano, że ŻKS bę-
dzie się opierał przede wszystkim na 

rybnickich zawodnikach, wychowan-
kach chociażby klubu miniżużlowego. 
Wkrótce okazało się, że te plany trzeba 
zweryfikować. Owszem, w składzie 
znalazł się Roman Chromik, senior 
rybnickiego toru żużlowego, klub 
postawił również na Kacpra Worynę, 
wnuka Antoniego Woryny, legendar-
nego zawodnika, pierwszego Polaka, 
który wywalczył medal w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Świata na żużlu!

Filarami rybnickiej drużyny byli 
jednak Rosjanin Ilja Czałow i Anglik 
Lewis Bridger. O ile Ilję kibice dość 
szybko zaakceptowali, o tyle z Lewisem 
już mieli większy kłopot. Bo Bridger 
jeździł nierówno. Ba, potrafił zawalić 

nawet ważny mecz w Opolu – po pro-
stu nie przyleciał na niego z Wielkiej 
Brytanii! Kiedy jednak był w formie, 
potrafił zostawić na torze serce. I po 
ostatnim meczu sezonu stał się już... 
maskotką rybnickich kibiców. Każdy 
chciał mieć zdjęcie z wytatuowanym 
zawodnikiem, zdobyć jego autograf 
albo chociaż uścisnąć mu rękę.

I Lewis jest też pierwszym zawod-
nikiem, który podpisał kontrakt z ŻKS 
ROW Rybnik na sezon 2014. - Nie było 
innej opcji. Zostaję w dobrym klubie, 
który na dodatek gwarantuje mi pro-
gres sportowy, starty w pierwszej lidze 
w przyszłym roku – powiedział Lewis 
chwilę po podpisaniu kontraktu.

Krzysztof Mrozek, prezes klubu 
ŻKS ROW Rybnik, przyznaje, że wier-
ni kibice są największym kapitałem 
klubu. - Kibice jeździli w tym roku za 
nami po całej Polsce. Nie zabrakło ich 
w Krośnie czy Pile, którą od Rybnika 
dzieli przecież 600 kilometrów. Cieszyli 
się po zwycięstwach, ale kiedy po po-
rażce cała drużyna wychodziła do nich 
podziękować za doping, słyszeliśmy 
raczej słowa otuchy, niż krytykę. Dla 
żużlowców to bardzo ważne. Bo to 
sport niebezpieczny, generujący duże 
emocje. Takie zachowanie kibiców 
doskonale zdejmuje z zawodników 
olbrzymi meczowy stres – mówi 
Mrozek.

Oczywiście są miasta, które ze sobą 
rywalizują i to jak najbardziej natural-
ne. Ale na przykład w Rybniku w tym 
roku dwukrotnie goszczono kibiców 
z Opola. - Prośba naszych fanów była 
taka: pozwólcie im usiąść w naszym sek-
torze, a nie w sektorze gości, bo chcemy 
razem przeżywać mecz. Podobnie było 
kiedy do Rybnika przyjechała grupa z 
Krosna. Proszę zobaczyć jak zachowują 
się polscy kibice żużlowi na imprezach 
rangi mistrzostw świata w całej Euro-
pie. Tam nikt nie nosi barw klubowych, 
wszyscy stają się biało-czerwoni. Nawet 
grupy ze skonfliktowanych miast potrafią 
kibicować jednej drużynie. Drużynie 
Polski – dodaje Mrozek.

czarny sport, 
czyste emocje
Kibice żużla byli wystawieni w tym sezonie na ciężką próbę. Najpierw 
w mieście, które szczyci się piękną, żużlową tradycją, budowano od 
zera klub, bo poprzedni po prostu padł. Potem, gdy skład był ulepiony 
i udało się pozyskać pieniądze na jego funkcjonowanie (pieniądze 
z miasta i od sponsorów), rozpoczął się... remont stadionu, który mocno 
utrudnił ligowe starty. W końcu jednak stało się to, o czym marzyli 
kibice – zespół właśnie powrócił do pierwszej, żużlowej ligi. - Przed 
nami ekstraliga – zapowiadają działacze Żużlowego Klubu Sportowego.

Każdy chciał mieć autograf Lewisa Bridgera, który długo pracował na zaufanie kibiców
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Czas wypełnić swoje zobowiązania. 

Już niedługo to ty będziesz planował czas 
„po swojemu”. Wtorek przyniesie ze sobą 
nowe wiadomości oraz miłą wizytę zakoń-
czoną zaproszeniem. Nie daj na siebie dłu-
go czekać.

Ryby 21.02. - 20.03.
Przyjmij z radością to, że ktoś chce 

ci jeszcze pomóc. Po ostatnich przejściach 
trudno było liczyć na takie postawy. Przed 
tobą jeszcze duże zakupy i spotkanie w so-
botę – bez tego nie ma co marzyć o plano-
wanym wyjeździe.

Baran 21.03. - 20.04.
Dodatkowa praca ma jeszcze jedną 

zaletę – nie możesz być absolutnie na każ-
de zawołanie dla wszystkich bliskich i zna-
jomych. Mając więcej zajęć zaczniesz mieć 
więcej czasu naprawdę dla siebie. 

Byk 21.04. - 21.05.
W tej chwili nikomu nie zależy na no-

wych kłopotach – uszanuj to i podporząd-
kuj się zdaniu gospodarzy terenu. Sprawa 
wyjazdu wymaga jeszcze kilku pilnych 
spotkań. Nie zapomnij o tym i przypo-
mnij Strzelcowi.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Najbliższe dni zaowocują spotka-

niami służbowymi. Interesująca znajomość 
okaże się czymś bardziej trwałym. Polegaj 
śmiało na swoim doradcy. Postaraj się le-
piej planować swoje zajęcia, tak aby unik-
nąć krępujących sytuacji.

Rak 22.06. - 22.07.
Czas na zmiany. Oczywiście dawkuj 

to w rozsądnych granicach. Nikt nie chce, 
żebyś grał całymi dniami. Trzeba przecież 
kiedyś być sobą. Zbliża się termin umówio-
nych przelewów. 

Lew 23.07. - 22.08.
Część opłat nie może dłużej czekać. 

Możesz jeszcze liczyć na pomoc bliskich, 
ale oni też mają swoje problemy – pamiętaj 
o tym. Twoje umiejętności zostaną docenio-
ne przez przełożonych.

Panna 23.08. - 22.09.
W tym tygodniu będziesz musiał 

znaleźć jeszcze trochę czasu oraz chęci 
i pójść z tym swoim emocjonalnym baga-
żem na spotkanie. W piątek nie doczekasz 
się obiecanego listu ani telefonu.

Waga 23.09. - 23.10.
Sprawa twojego awansu rozstrzy-

gnie się jeszcze w tym tygodniu - raczej 
w pierwszych dniach. Nie zrażaj się brakiem 
wiadomości od Wodnika. Poczekaj jednak 
jeszcze dwa dni, zanim tam pojedziesz. 
Spręż się – później będzie już spokojniej.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Czeka cię miła niespodzianka zwią-

zana z ostatnią podróżą. Nie myśl teraz 
o rewanżu – okazja, jak to mówią, przyjdzie 
sama. Zrób konieczne zakupy - po niższej 
cenie. Ostre słowa wypowiedziane wieczo-
rem stracą swą moc nad ranem...

Strzelec 23.11. - 21.12.
Dobrze będzie, jeżeli spotkasz się 

jeszcze raz z Rakiem i uzgodnicie szcze-
góły planu wspólnego działania. Bądź 
cierpliwy - i zacznij pracę, pozornie tylko nie 
związaną, z tym, co teraz robisz. 

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Zbliżający się tydzień pozwoli ci 

trochę ochłonąć po ostatnich przygodach. 
Pozostały ci jeszcze do napisania listy. Po-
winieneś też zadzwonić w kilka miejsc – ta-
kie pielęgnowanie przyjaźni jest potrzebne 
obydwu stronom. 

Hogatha

Jeśli Twój samochód nie chce za-
palić, po chwili przestaje "kręcić" 
rozrusznik, a kontrolki i lampki 

przygasają - prawdopodobnie masz 
wyczerpany akumulator! Wystarczy 
go tylko naładować. 

Akumulator - jego głównym za-
daniem jest zasilanie odbiorników 
elektrycznych w przypadku, gdy silnik 
spalinowy jest unieruchomiony. Po od-
paleniu silnika energia w akumulatorze 
jest uzupełniana przez prądnicę lub al-
ternator. Na skutek usterki układu łado-
wania, zbyt dużego poboru energii przy 
wyłączonym silniku, samowyładowania 
się itd., może zaistnieć konieczność do-
ładowania akumulatora. Akumulator 
można ładować tylko prądem stałym. 
Dlatego do ładowania stosuje się pro-
stowniki przetwarzające prąd zmienny 
na stały.

Najczęstsze metody ładowania to:
• ładowanie wyrównawcze – polega 

na ładowaniu akumulatora prądem o 
wartości 1/20 jego pojemności do 
oznak pełnego 
n a ł a d o -
wania (np. 
akumula-
tor 50Ah 
ładuje się 
p r ą d e m 
2,5A);

•  d o -
ł a d o w a n i e 
- polega na 
ładowaniu aku-
mulatora prądem o warto-
ści 1/10 jego pojemności do 
oznak pełnego naładowania 
(np. akumulator 50Ah ładuje się 
prądem 5A);

• ładowanie przyspieszone - polega na 
ładowaniu akumulatora prądem o wartości 
0,8 jego pojemności do czasu rozpoczęcia 

gazowania, a następnie zmniejsza się 
prąd do wartości 1/10 jego pojem-

ności i ładuje się do oznak pełnego 
nała- dowania (np. akumulator 

50Ah ładuje się 
prądem 40A do 

rozpoczęcia 
gazowania, 
a następnie 
prądem 5A); 
ładowanie 
to nie jest 
korzystne dla 
akumulatora 

i stosować je 
należy jedynie 
w wyjątkowych 

sytuacjach;

Oznaki pełnego naładowania - 3 
pomiary wykonane w odstępach go-
dzinnych wskazujące:

• stałą wartość napięcia na zaciskach 
(dla akumulatorów samochodów osobo-
wych to 12-12,5V);

• stałą gęstość elektrolitu (1,27 – 1,28 
g/cm3);

• intensywne gazowanie
Ważne, żeby podczas ładowania 

przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, 
należy uważać żeby: nie zbliżać się do 
akumulatora z ogniem (podczas łado-
wania wydziela się wodór!), nie rozlać 
elektrolitu (jest to żrący roztwór kwasu 
siarkowego!), przypadkiem nie zetknąć ze 
sobą przy pomocy jakiegoś przewodnika 
dwóch biegunów akumulatora (może to 
doprowadzić do pęknięcia izolatorów, 
wykrzywienia się płyt i w ostateczności 
do trwałego uszkodzenia).

Wraz z nieubłaganie zbliżającą 
się zimą, do wulkanizato-
rów ustawiają się kolejki 

kierowców, którzy chcą lub muszą 
wymienić opony na zimowe. Wcześniej 
jednak, wielu z nas ma dylemat jakie 
opony kupić i czy mają być to nowe 
czy używane. Pomagamy przy tym 
wyborze.

W czasie, kiedy w zakładach wymia-
ny opon kolejki rosną, ci bardziej zacho-
wawczy czekają na zmianę do ostatniej 
chwili, czyli pierwszego płatka śniegu. 
Jednak właśnie teraz kierowców dopada 
odwieczny dylemat - wydać więcej na 
nowe, czy zaoszczędzić na używanych 
oponach. Zasięgnęliśmy rad specjalistów, 
by pomóc przy tym wyborze.

W ostatnich dwóch latach, ceny 
nowych opon wyraźnie podskoczyły. 
Spowodowane było to wzrostem cen 
surowców i również obwieszczanym 
kryzysem w motoryzacji, który dykto-
wał ograniczenia w produkcji branży 
oponiarskiej. Jednak kryzys nie był tak 
dotkliwy, jak szacowano i na rynku 
pojawiło się za mało opon. Dodatkowo 
elementem zwiększającym popyt opon 
zimowych, to sama zima. To, mniej za-
możnych kierowców, postawiło przed 
dylematem: nowe czy używane.

Zanim zdecydujemy się na kupno, 
bez względu czy to nowe czy używane, 
powinniśmy wiedzieć co chcemy kupić. 
Do tego potrzebujemy kilka parame-
trów, m.in.: rozmiar, klasę prędkości. 
Te informacje zawarte są w instrukcji 
pojazdu lub na stronach producenta, a 
także na samych oponach. To najłatwiej-
szy etap przy wyborze opon, później jest 
już pod górkę.

Kolejny etap, to stan naszego port-
fela. Dlatego musimy zastanowić się 
czy stać nas na opony z klasy premium, 
medium czy "budżetowe". Problem po-
jawia się, gdy mamy ograniczony zapas 
pieniędzy.

Nowe opony, to gwarancja. Gwaran-
cja jakości, bezpieczeństwa i ewentual-
nych roszczeń. Ale przede wszystkim 
dużo większy wybór, co umożliwi nam 
dostosowanie opon do naszych potrzeb. 
Niestety, także większe obciążenie dla 
naszego portfela, zazwyczaj trzykrotnie.

Jeśli jeździmy wyłącznie po mie-
ście, stosując umiarkowany styl jazdy, 
to możemy skusić się na tańsze opony. 
Bieżnik opon powinien pozwolić nam 
wyjechać z zaśnieżonej dróżki osie-
dlowej oraz poruszać się bezpiecznie 
miejskimi ulicami. W grupie opon 
klasy ekonomicznej znajdziemy 
dobre produkty o kierunkowej 
i agresywnej rzeźbie bieżni-
ka, pomocne kierowcy w 
sytuacjach awaryjnego 
hamowania i ułatwiające 
prowadzenie samochodu.

W przeciwieństwie do 
aut fl otowych, które poko-
nują tysiące kilometrów. 
Charakterystyka opon 
powinna być dostosowana 
do osiągów samochodu. Ge-
neralnie zalecane są opony o 
wysokich osiągach, kierunkowe 
lub asymetryczne klasy premium, 
zapewniające kierowcy bezpieczeństwo 
w zmieniających się warunkach drogo-
wych oraz komfort jazdy na długich 
trasach.

W obu przypadkach, na zimę, 
poleca się opony nowe, bo tylko one 
gwarantują bezpieczeństwo w czasie 
trudnych warunków atmosferycznych. 

Używane opony są najczęściej 
sprowadzane z zachodu, które są z aut 
powypadkowych. Nawet jak bieżnik 
wygląda idealnie, to lamele są już wytar-
te. Słabo odprowadzają wodę czy błoto 
pośniegowe. Dlatego, gdy do wyboru 
mamy opony używane klasy Premium, a 
nowe budżetowe to powinnyśmy wybrać 
nowe.

Stara szkoła mówiła, by na zimę za-
kładać węższe opony, by nacisk na drogę 
był większy, a to poprawiało przyczep-
ność. Teraz odchodzi się od tej zasady, 
na rzecz takiego samego rozmiaru jak w 
przypadku opon letnich. Warto również 
podkreślić, że nowe opony, odpowiednio 
magazynowane, nawet po 2 latach mogą 
być sprzedawane dalej jako nowe.

Argumentem, który przemawia za 
używanymi oponami, to tylko i wy-

łącznie cena. U handlarzy można kupić 
komplet "używek", w cenie jednej dobrej 
"nówki". To rozwiązanie może brać pod 
uwagę na lato, w zimę może stanowić 
to zagrożenie dla naszego zdrowia, 
ale jeśli pomimo sugestii specjalistów 
zdecydujemy się na używane, to powin-
niśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych 
elementów.

Pierwsza z nich, to bieżnik. Gdy 
chcemy kupić używane z ok. 4-5 mm 
"rowkami", musimy wiedzieć, że po 
kilku czy kilkunastu tygodniach ich 
dolna granica zostanie przekroczona 

i przestanie spełniać swoje funkcje, a 
droga hamowania wydłuży się o kilka-
naście metrów.

- Bieżnik musi być regularny, nie 
może mieć niesymetrycznego wytarcia. 
To jest jak z używanymi butami. Im 
mniej wychodzone, tym wygodniej bę-
dzie się podróżowało - o bieżniku mówi 
jeden ze sprzedawców opon używanych 
na portalu aukcyjnym.

Kolejnym istotnym jest "DOT", czyli 
datownik umieszczony na brzegu opony.

Dwie pierwsze cyfry oznaczają ty-
dzień produkcji opony, dwie kolejne rok. 

I choć nie ma ustalonego "terminu 
przydatności" użytkowania, to 

zwyczajowo przyjmuje się 6 
sezonów/lat. Opony używane 

sprzedawane przez "gara-
żowców", nawet trzyletnie, 
mogą być na tyle leciwe, że 
może to stanowić poważ-
ne zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia - mówi 
Krzysztof Jagoda, sprze-

dawca opon używanych.
Dlatego używane mu-

simy traktować jak towar o 
podwyższonym ryzyku. Opona 

wystawiona na działanie promieni 
słonecznych, niekonserwowana, dużo 
szybciej przechodzi proces starzenia, co 
w praktyce oznacza jej bezużyteczność.

Najważniejszym, ale najmniej za-
uważalnym elementem, to zniszczenia 
wewnętrzne. Najczęściej pojawiają w 
czasie wypadku samochodowego. A 
to właśnie takie opony w dużej czę-
ści sprzedaje się jako używane. Ceny 
nowych opon zaczynają się od 600 
zł za komplet, używanych od 300 zł. 
W drugim przypadku najczęściej nie 
dostaniemy gwarancji, ani nawet pa-
ragonu potwierdzającym zakup. Co 
uniemożliwia późniejsze reklamacje. 
Oczywiście decyzja o kupnie opon 
należy do Was. 

opony zimowe - nowe czy używane?

Jak naładować akumulator samochodowy? 
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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.

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Promocja: Roman Kędzierski
tel. 600 896 645, 668 307 395
rkedzierski@kurierpolski24.pl

Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, Drukarnia w Sosnowcu

ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień

ul. Budowlana 5g 
40-301 Katowice

zarzad@mediagold24.pl 
tel. 32 494 33 57 Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada

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



niedawno ten obszerny doku-
ment filmowy otrzymał w 
unijnym konkursie European 

Media Awards w Wiedniu główną 
nagrodę. 7. października o godzinie 
19:30 można go będzie zobaczyć w 
chorzowskim Teatrze Rozrywki. Jego 
twórca, Michał Majerski, pochodzi z 
Gliwic, z rodziny – jak sam to określa 
– polsko-niemiecko-górnośląskiej. 

Od wielu lat mieszka w Berlinie. Nie 
stracił jednak kontaktu z górnośląską 
rzeczywistością, czego dowiódł już po-
przednim swym fi lmem, również bardzo 
udanym – „Kołocz na drogę”. 

Dokument „Oberschlesien - tu, gdzie 
się spotkaliśmy” opowiada fragment za-
wiłej historii Górnego Śląska po 1945 r. z 
punktu widzenia wygnańców, którzy po 
wojnie zostali zmuszeni do opuszczenia 
swoich domów i tych, którzy też jako wy-
gnańcy, ale ze Wschodu, przyjeżdżali do 
Katowic czy Bytomia z równie brutalnie 
przerywanymi życiorysami”.

Pokaz fi lmu – z udziałem reżysera i 
socjologa, prof. Marka S. Szczepańskiego 
to doskonały pretekst do podjęcia dyskusji 
na temat górnośląskiej tożsamości. Popro-
wadzi ją Krzysztof Karwat. 

Cena biletów: 10 zł 
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 11.10.2013 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 49 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 45 to „FUNDUSZE EUROPEJSKIE”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Paweł Bogusław.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 44 to „WILCZA WATAHA”. Zwycięzcami zostali Anna Kłyszyńska i Łukasz Domagała.
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 - wyspa w grupie Fidżi, 5 - mit. gr. syn Priama, 8 - parmezan twardy ser podpuszczkowy, 9 - nakrycie głowy 
papieża, 11 - trud, 12 - dowódca Kozaków, 15 - miła woń, 17 - namaz, 20 - podzwrotnikowe pnącze, 21 - zasłona, 24 - mor-
ski jamochłon, 25 - uchwala ją Sejm, 28 - guzowata narośl, 29 - działo, 32 - surowy befsztyk, 33 - Dorpat, dawne miasto 
w Estonii, 36 - czerwony punkcik na czole Hinduski, 39 - mistyczne teksty Wedyjskie, 42 - mit. gr. najgłębsza część Hade-
su, 43 - potraw, 45 - uchodzi z niego dym, 46 - produkt uboczny przy produkcji cukru, 47 - ozdoba Tałesu. 

PIONOWO: 1 - sepia, głowonóg z rzędu dziesięciornic, 2 - kururu, 3 - imię żeńskie, 4 - pierw. chem. 5 - pierw. chem. 6 - 
potrawa wigilijna, 7 - rozpustna uczta pijacka, 10 - pomost, 13 - zbiór map, 14 - kwitnie tylko raz, 16 - gat. kawy brazylij-
skiej, 17 - jedno z piekieł u mahometan, 18 - skowronek borowy, 19 - kibić, stan, 21 - pokrowiec chroniący przed ochłodze-
niem silnika, 22 - duża moneta srebrna, 23 - przepuklina, 26 - gigant, 27 - straż, 30 - kamień miodowy, 31 - szpik kostny, 
34 - przylądek na Antarktydzie, 35 - wschodni przysmak, 37 - cierkiewny obraz, 38 - konopie manilskie, 40 - korab, 41 - 
nora, 44 - gat. papugi. 

KREMOWE MYDŁA
Polecane pod prysznic i do kąpieli, łagodnie myją i pielęgnują skórę, 
nie wysuszają naskórka. Pozostawiają skórę miękką i gładką w dotyku. 
Uprzyjemniają kąpiel tworząc kremową pianę.
Kremowe mydło z kaszmirem
zmiękcza i nawilża
Kremowe mydło z proteinami kaszmiru i gliceryną. Zaperfumowane pudrowo-słodką kompozycją 
olejku ylang ylang połączoną z elegancką mieszanką piżma, zmysłowej wanilii i nowoczesną nutą 
cedru. Polecane pod prysznic i do kąpieli.

MYCIE PIELĘGNACJA RELAKS: • Działa łagodnie. Utrzymuje skórę czystą i zadbaną. 
    • Nie wysusza naskórka nawet podczas częstego mycia.
    • Pozostawia skórę miękką i delikatną w dotyku.
    • Umila kąpiel tworząc aksamitną pianę.
    • Nadaje skórze ciepły, otulający zapach.

Jedyny w Polsce show o Kubie, w prawdziwie latyno-
skiej obsadzie!  El Son, el bolero, el Afro, el Casino, la 
Rumba, czy la Guaracha – to tylko niektóre z gatunków 

muzycznych z rodowodem kubańskim, które będzie można 
poznać podczas spektaklu. Ponadto niezwykle ważne dla 
Kubańczyków wątki religijne i społeczne smaczki, które 
składają się na niepowtarzalny klimat ulic havany i nie 
tylko. To wszystko już 4 października o godzinie 19:00 w 
Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Znakomita latynoska obsada, 8-osobowa orkiestra, 5 
wokalistów i 5 tancerzy. 90 minut niezwykle dynamicz-
nego, gorącego show, wobec którego nie sposób pozostać 

obojętnym. - Publiczność nie tylko ogląda nasze przedstawie-
nie, ale także żywo w nim uczestniczy, śpiewa z nami, tańczy, 
śmieje się i ... tęskni. Bo każdy z artystów na scenie pokazuje 
swoją Kubę, Kolumbię, swój Meksyk i Peru, swoją ojczyznę. 
Dlatego „Conoce Mi Cuba” jest aż tak wyjątkowe ponieważ 
jest bardzo prawdziwe – informują organizatorzy. Dzięki 
spektaklowi publiczność przeniesie się tysiące kilometrów 
od domu, na ciepłą, słoneczną Kubę i zatęskni za wakacjami 
i marzeniami... Spektakl objęty jest Honorowym Patronatem 
Ambasady Kuby. 

Bilety w cenie 85 zł (parter), 65 zł (balkon) można zarezerwo-
wać na stronie internetowej http://rialto.katowice.pl. 

„Oberschlesien – tu, 
gdzie się spotkaliśmy”

PoZnAj mojĄ KubĘ
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DRESZCZOWIEC  
W ZAbRZU

W poniedziałkowym meczu 10. kolejki 
T-mobile Ekstraklasy kibice nie mogli narze-
kać na brak emocji. Szczególnie w pierwszych 
10 minutach. Najpierw na prowadzenie wyszli 
goście. Po zagraniu ręką w polu karnym Pawła 
Olkowskiego, sędzia odgwizdał „jedenastkę”, 
którą pewnie wykorzystał Bernardo Vasconcelos. 
Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza nie cieszyli 
się jednak zbyt długo z objęcia prowadzenia. 
Zaledwie cztery minuty później, po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego Seweryna Gancarczyka 
gospodarze doprowadzili do wyrównania. Piłka 
spadł na głowę Prejuce'a Nakoulmy, który prze-
dłużył podanie do Rafała Kosznika. Ten nie miał 
problemu ze skierowaniem jej do bramki. Od 
tego momentu kontrolę nad meczem przejęli za-
brzanie, którzy stworzyli sobie kilka dogodnych 
sytuacji. Najgroźniejsze z nich przeprowadzał 
oczywiście popularny „Prezes”. Z jego strzałami 
dwukrotnie poradził sobie jednak Wojciech 
Kaczmarek.

Od mocnego uderzenia – dosłownie i w 
przenośni - rozpoczęła się również druga 
połowa. Zaledwie  cztery minuty po wzno-
wieniu gry na strzał z 25 metrów zdecydował 
się Mateusz Zachara. Ryzyko opłaciło się bo 
piłka wpadła do siatki nad zaskoczonym 
bramkarzem gości. Podrażnieni bydgosz-
czanie za wszelką cenę chcieli wyrównać. 

Ta sztuka udała się w 69. minucie meczu. 
Po faulu bramkarza na Vahanie Gevorgy-
anie, sędzia nie mógł podjąć innej decyzji 
niż rzut karny dla ekipy gości. Na gola za-
mienił go Sebastian Dudek. Arbiter miał w 
tym meczu wyjątkowo dużo pracy. Dziesięć 
minut później podyktował bowiem... trzecią 
„jedenastkę”. Szansy na objęcie prowadzenia 
nie wykorzystał jednak Mariusz Przybylski, 
który nie trafił nawet w światło bramki. Kibice 
gospodarzy mogli odetchnąć z ulgą dopiero 
w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. W 
ostatniej akcji meczu piłkę do pustej bramki 
wpakował Radosław Sobolewski zapewniając 
trzy punkty drużynie Górnika Zabrze.

Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Bernardo Vasconcelos (5-karny), 1:1 Rafał 
Kosznik (8), 2:1 Mateusz Zachara (48), 2:2 Sebastian Du-
dek (69-karny), 3:2 Radosław Sobolewski (90+3).
Żółta kartka - Zawisza Bydgoszcz: Andre Pereira, Ka-
mil Drygas.
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). 
Widzów: 3 000.
Górnik Zabrze: Pavels Steinbors - Paweł Olkowski, Błażej 
Augustyn (46. Antoni Łukasiewicz), Seweryn Gancarczyk, 
Rafał Kosznik - Łukasz Madej (74. Maciej Małkowski), 
Radosław Sobolewski, Mariusz Przybylski, Krzysztof Mą-
czyński, Prejuce Nakoulma - Mateusz Zachara (89. Bar-
tosz Iwan).
Zawisza Bydgoszcz: Wojciech Kaczmarek - Damian 
Ciechanowski (90+1. Hermes), Paweł Strąk, Andre Pere-
ira, Sebastian Ziajka - Jakub Wójcicki, Sebastian Dudek, 
Michał Masłowski, Kamil Drygas, Luis Carlos (80. Herold 
Goulon) - Bernardo Vasconcelos (16. Vahan Gevorgyan).

bRAMKARZE  
nA PIERWSZyM PlAnIE

Swój dorobek punktowy poprawili również 
piłkarze Piasta Gliwice, którzy w wyjazdowym 
meczu pokonali fatalnie spisujące się w tym 
sezonie Podbeskidzie Bielsko-Biała. W pierwszej 
połowie piłkarze obydwu drużyn stworzyli dobre 
widowisko. Zarówno po jednej jak i po drugiej 
stronie boiska nie brakowało sytuacji bramko-
wych. Tego dnia w fantastycznej dyspozycji byli 
jednak bramkarze. Mimo dogodnych sytuacji 
napastnicy byli bezradni. Najlepszą z nich miał 
Piotr Malinowski, który przegrał pojedynek sam 
na sam z Dariuszem Trelą. 

W drugiej połowie poziom spotkania zdecy-
dowanie się obniżył. W grze obu drużyn sporo 
było niedokładności i nerwowości, co często 
skutkowało nieprzepisowymi zagraniami. Naj-
bliżej zdobycia bramki dla gości był Tomasz 
Podgórski. Po jego strzale z rzutu wolnego pił-
ka odbiła się jednak od słupka. W 70. minucie 
napastnik Piasta ponownie próbował zagrozić 
bramce rywali. Przeszkodził mu w tym Adam 
Deja, który bezmyślnie faulował w polu karnym. 
Z jedenastu metrów pewnie strzelił Ruben Jurado 
dając swojej drużynie upragnione prowadzenie. 
Wynik nie zmienił się już do końca spotkania. 
Gospodarze kilkukrotnie próbowali wyrównać 
stwarzając sobie dogodne sytuacje strzeleckie. To 
nie wystarczyło jednak by pokonać będącego w 
wysokiej formie bramkarza gości.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 0:1 
Bramka: Ruben Jurado (72)

Żółte kartki - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Błażej Teli-
chowski, Dariusz Pietrasiak, Rudolf Urban. Piast Gliwice: 
Jan Polak, Mateusz Matras, Adrian Klepczyński, Ma-
riusz Zganiacz.
Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).
Widzów: 2600.
Podbeskidzie Bielsko-Biała: Ladislav Rybansky - Bła-
żej Telichowski, Adam Deja, Dariusz Pietrasiak, Mateusz 
Kupczak - Frank Kwame (46. Aleksander Jagiełło), Anton 
Sloboda, Dariusz Łatka, Damian Chmiel - Fabian Pawela 
(66. Rudolf Urban), Piotr Malinowski (67. Marcin Wodecki).
Piast Gliwice: Dariusz Trela - Damian Zbozień, Csaba 
Horvath, Jan Polak, Adrian Klepczyński - Patric Dytko (79. 
Bartosz Szeliga), Mateusz Matras, Ruben Jurado, Carles 
Martinez Embuena (57. Mariusz Zganiacz), Tomasz Pod-
górski - Rabiola (73. Kamil Wilczek).

nIESPODZIAnKA 
W ChORZOWIE

„Niebiescy” pod wodzą Jana Kociana wy-
raźnie „odżyli”. Mimo braku kontuzjowanego 
Macieja Jankowskiego i Grzegorza Kuświka 
udało im się zremisować na własnym stadionie 
ze zdecydowanie wyżej notowanym rywalem. 
Wydaje się, że fatalna seria z początku sezonu, 
którą zwieńczyła porażka 6:0 z Jagiellonią Bia-
łystok, została zakończona. Remis w debiucie 
nowego szkoleniowca ze Śląskiem Wrocław oraz 
wywalczony punkt w meczu z Wisłą Kraków 
jest tego najlepszym dowodem. Zadowolony z 
tego faktu z pewnością jest Waldemar Fornalik, 
który sobotnie spotkanie obserwował z trybun.

Mecz lepiej rozpoczęli goście. Już w 5. minucie 
meczu niezawodny Paweł Brożek wtargnął w 
pole karne mijając obrońców i bramkarza. Piłka 
po jego strzale trafiła jednak w spojenie słupka 
z poprzeczką. W 20. minucie napastnik „białej 
gwiazdy” ponownie stanął przed szansą na strze-
lenie bramki. W sytuacji sam na sam lepszy okazał 
się jednak Michał Buchalik. Co się odwlecze to 
nie uciecze. Przełom nastąpił w 28. minucie. Po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego Łukasza Garguły 
piłkę do siatki skierował Arkadiusz Głowacki.

W drugiej połowie gra gospodarzy wyglądała już 
zdecydowanie lepiej. Po przeprowadzeniu kilku nie-
bezpiecznych akcji w końcu udało się doprowadzić 
do wyrównania. Uczynił to Filip Starzyński, który 
w 55. minucie meczu po fantastycznym uderzeniu 
z rzutu wolnego pokonał Michała Miskiewicza. Po-
mocnik „niebieskich” mógł powtórzyć swój wyczyn 
na 10 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego. 
Piłka odbiła się jednak od obrońcy i przeleciała nad 
poprzeczką. Mimo usilnych prób nie udało się już 
pokonać bramkarza gości.

Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1:1 (0:1)
Bramka: Filip Starzyński (55)
Żółte kartki - Ruch Chorzów: Łukasz Janoszka. Wisła 
Kraków: Emmanuel Sarki, Michał Nalepa.
Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).
Widzów: 5 000.
Ruch Chorzów: Michał Buchalik - Marek Szyndrowski, 
Marcin Malinowski, Piotr Stawarczyk, Daniel Dziwniel - Ka-
mil Włodyka (77. Jakub Kowalski), Łukasz Surma, Filip Sta-
rzyński (90+3. Łukasz Tymiński), Bartłomiej Babiarz, Łukasz 
Janoszka - Mateusz Kwiatkowski (80. Jakub Smektała).
Wisła Kraków: Michał Miśkiewicz - Łukasz Burliga, Arka-
diusz Głowacki, Osman Chavez, Gordan Bunoza - Emma-
nuel Sarki (75. Dawid Kamiński), Ostoja Stjepanovic (46. 
Michał Nalepa), Łukasz Garguła, Rafał Boguski, Wilde-Do-
nald Guerrier - Paweł Brożek (62. Patryk Małecki).

górniK nAdAl W cZołóWce
Po emocjonującym meczu 
zabrzanie pokonali na 
własnym stadionie Zawiszę 
Bydgoszcz 3:2. Podopieczni 
Adama Nawałki przystępowali 
do tego spotkania pod dużą 
presją. W ostatnich dwóch 
ligowych meczach zdobyli 
bowiem zaledwie jeden punkt 
i niebezpiecznie oddalili się od 
zajmującej pierwsze miejsce 
w tabeli Legii Warszawa. Tym 
razem udowodnili, że nadal 
liczą się w walce mistrzostwo. 
Dobrze zaprezentował się 
również Piast Gliwice, który 
w wyjazdowym meczu pokonał 
0:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała. 
Kolejny remis, tym razem 
z Wisłą Kraków, wywalczył 
natomiast Ruch Chorzów. 
„Niebiescy” pod wodzą nowego 
szkoleniowca z meczu na mecz 
spisują się coraz lepiej.

 Tomasz Breguła
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