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Pół miliona dla 
chorzowskiego szpitala

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy prze-
k a z a ła  Z espo łow i 

Szpitali Miejskich sprzęt warty 
pół miliona złotych! Są to m.in.  
łóżka geriatryczne sterowane 
elektronicznie, nowoczesne ultra-
sonografy, pompy infuzyjne oraz 
materace przeciwodleżynowe. 

Miasto co roku dokłada do 
utrzymania chorzowskiej geria-
trii kilkaset tysięcy złotych. Bez 
pomocy Fundacji Jurka Owsiaka, 
chorzowska placówka na pewno nie 
zostałaby wyposażona w taki sprzęt 
medyczny. Urządzenia zostaną od-
dane do dyspozycji pacjentów od-
działu geriatrycznego. W zeszłym 
roku z pomocy tego oddziału sko-
rzystało 650 pacjentów. Większość 
z nich ma problemy z utrzymaniem 
równowagi i poruszaniem się. Ich 
transport na sale był do tej pory 
dużym problemem, odbywał się 
na plecach rehabilitantów. Dzięki 
nowoczesnemu sprzętowi ma się 
to zmienić.

Tylko w samym Chorzowie 
ponad 20% mieszkańców to osoby 
powyżej 65 roku życia.  Tendencja 
jest zwyżkowa, z roku na rok tak 
dobrze wyposażonych oddziałów 
geriatrycznych zdaniem specjali-
stów powinno być więcej. - Lepszy 
standard aparatu pozwala nam 
łatwiej jakąś zmianę patologiczną 
zobaczyć - mówi Grażyna Klama, 
Zespół Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie. Na Śląsku jest ich aż 18, w 
całym kraju zaledwie 66. Wciąż są 
województwa które nie mają ich 
wcale. A chorych w podeszłym 
wieku wciąż przybywa. 
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W skrócie z 
Kutz musi przeprosić

Tak zadecydował Sąd Okręgowy 
w Warszawie. Sprawa dotyczy wy-
powiedzi Kazimierza Kutza   sprzed 
dwóch lat dla Newsweeka. Powie-
dział wtedy na łamach tygodnika, że 
Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Ka-
czyński powinni stanąć przed Trybu-
nałem Stanu, bo - tutaj cytat - "Oni 
zamordowali niewinną kobietę". Sąd 
uznał, że doszło do naruszenia dóbr 
osobistych, bo "krytyka powinna 
być rzetelna i rzeczowa". Senator 
przyznał, że jego wypowiedź była 
niefortunna, ale zarzucił też dzienni-
karzowi, że nie dopełnił obowiązku 
autoryzacji. Teraz słynny reżyser 
musi przeprosić prezesa PiS, Jaro-
sława Kaczyńskiego. Obrońca se- 
natora nie podjął jeszcze decyzji, 
czy będzie apelował. Kutz musi 
przeprosić na dwóch portalach in-
ternetowych oraz wpłacić dziesięć 
tysięcy złotych na rzecz jednego 
ze stowarzyszeń.

Rozebrały się dla chorego Kuby

Ma 8 miesięcy. Nie jest chory, raczej 
wyjątkowy - mówią o nim najbliżsi. 
Kuba Burda urodził się z wadami 
genetycznymi, nie ma kości strzał-
kowej. Jego prawa noga i lewa ręka 
wyglądają inaczej niż u rówieśni-
ków. Gdy tylko przyszedł na świat, 
jego rodzina rozpoczęła walkę, by 
kiedyś mógł chodzić a potem na-
wet biegać. To jest możliwe, ale 
potrzebne są pieniądze. Tylko na 
same operacje musi przeznaczyć 
blisko 130 tysięcy złotych. Pierwsza 
z kilkunastu - już w styczniu 2014 
r. - kosztuje 5 tysięcy. Na szczę-
ście Kuba ma wokół siebie wielu 
przyjaciół. By zebrać pieniądze wy-
dano specjalny kalendarz. 12 pięk-
nych kobiet zaprezentowało swoje 
wdzięki. Cel uświęca środki. - Ka-
lendarz nie jest jakiś wyuzdany, nie-
grzeczny jest z klasą i ze smakiem, 
także nikt nie powinien się obrazić, 
że w taki sposób pomagamy dzie-
ciom. To prawda, że zdjęcia są tro-
szeczkę seksualne... ale myślę że 
jakby były to zdjęcia fashion, to już 
nie byłoby takiego zainteresowania 
- mówi Sandra Plewko, fotomodel-
ka. Pomóc chce też Piast Gliwice. 
Mecz podczas, którego będzie 
prowadzona zbiórka dla Kuby, od-
będzie się 26 października. Zagra-
ją piłkarze Piasta i Lechii Gdańsk. 
Pomóc może jednak każdy! O tym 
w jaki sposób, można przeczytać 
na stronie internetowej www.poma-
gamyjakubowi.pl.

Ty klikasz, one jedzą

Pomysł był prosty, choć nietypowy. 
Chodziło w nim o to, żeby obejrzeć 
film w internecie. Każda odsłona 
przybliżała do celu, którym była po-
moc katowickiemu schronisku dla 
zwierząt. Po pięciu miesiącach już 
wiadomo, że pomysł chwycił. Pra-
wie pół miliona odsłon wystarczyło, 
żeby zwierzaki dostały tonę karmy. 
Organizatorzy już planują kontynu-
ację akcji. - Myślę, że na początku 
roku wrócimy do drugiej edycji, bo 
tak jak widzimy - film pojawił się 
w maju, dzisiaj mamy październik, 
więc troszkę to trwało. Myślę, że jed-
na edycja akcji w ciągu roku wystar-
cza - mówi Michał Sawa, sponsor 
akcji "Tona karmy dla zwierzaka", 
"Grande Cane". Pomóc mogą nawet 
leniwi. Bo aby wspierać innych, wy-
starczy kliknąć.

Ma być ekonomicznie, ekolo-
gicznie i co ważne bezpieczniej 
niż dotychczas. Wszystko za 
sprawą nowoczesnej stacji od-
metanowania, którą otwarto 
w rudzkiej kopalni Wujek-
Śląsk. Z wydobywanego spod 
powierzchni ziemi metanu, 
możliwe będzie zasilanie 
w energię cieplną nawet 400 
gospodarstw domowych. 

Na ogół wyjątkowo niebezpieczny, 
szczególnie podczas wydobycia. Ale 
jego pozyskiwanie w odpowiedni 
sposób, może nie tylko go ujarzmić, 

ale też sprawić, żeby stał się wyjątkowo opłacalny. Nowo 
otwarta stacja odmetanowania w rudzkiej Kopalni 
Wujek-Śląsk jest w stanie wydobywać nawet do 140 
metrów sześciennych metanu na minutę. Wydobycie na 
tak dużą skalę ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo, 
ale wybuchową mieszankę z pożytkiem wykorzystać. - 
Produkowana w agregatach będzie z tego metanu energia 
elektryczna, a nadmiar będzie spalany w kotłach, które 
będą wytwarzały ciepło - tłumaczy Tadeusz Skotnic-
ki, wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego. 
Oczywiście dla potrzeb rudzkiej kopalni. A potrzeby 
są naprawdę duże. Na tyle duże, że niełatwo je tak z 
biegu wyliczyć. - To jest około 400 domów jednoro-
dzinnych - mówi Andrzej Bielecki, wiceprezes Zakładu 

Energetyki Cieplnej w Katowicach.
Nawet najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla 

zakładu, nie przysłonią kwestie bezpieczeństwa. To 
właśnie wybuch metanu w Kopalni Wujek-Śląsk zabił 
cztery lata temu 20 górników. Od tego czasu przedsta-
wiciele Wyższego Urzędu Górniczego zabiegali, żeby 
niebezpieczeństwo wybuchu metanu ograniczyć. - Bez 
stacji odmetanowania z prawdziwego zdarzenia, nie 
możemy ryzykować. Odpowiedź spółki była szybka i 
jednoznaczna - mówi Piotr Litwa, prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego.

Innowacyjny system odmetanowania niczym 
nowym w śląskich kopalniach nie jest. Dla niektórych 
spółek węglowych pozyskiwanie gazu - oprócz węgla 
- jest strategią stosowaną od wielu lat. Co więcej, nie 
tylko przynosi oszczędności, ale też całkiem pokaźne 

zyski. - Zarobiliśmy ładnych kilkanaście milionów na 
tym, że sprzedaliśmy prawo do emisji tego szkodliwego 
gazu Japończykom - mówi Zbigniew Madej, rzecznik 
Kompanii Węglowej S.A

Równie szkodliwy, bo zawierający metan jest bio-
gaz. W częstochowskiej oczyszczalni ścieków również 
jest przerabiany na ciepło i prąd. W ten sposób w 
połowie zostanie zaspokojone zapotrzebowanie tylko 
na samą energię elektryczną. - Energooszczędność będzie 
tak duża, że nie będziemy musieli podnosić taryf tak 
jak w poprzednich latach - mówi Rafał Lewandowski, 
prezes Warta S.A. w Częstochowie. Z korzyścią dla 
użytkowników oczyszczalni. Niestety oszczędności, 
które zyskują dzięki takim rozwiązaniom kopalnie, 
niekoniecznie przekładają się na ceny węgla.

Marcin Pawlenka 

Stać się współwłaścicielem miasta? 
Dlaczego nie! Taką możliwość już 
niebawem będą mieli mieszkańcy 

Wodzisławia Śląskiego. Władze miasta 
zdecydowały się na emisję wartych 12 mi-
lionów złotych obligacji. Dzięki nim chcą 
zapłacić za poprzednie, tak by nie zadłużać 
dalej miasta. Jak wygląda zasobności kas 
śląskich miast? Czy grozi im wzorem ame-
rykańskiego Detroit bankructwo?

Jedni w interesach wolą wykorzy-
stywać wrodzony talent... inni stawiają 
na sprawdzone rozwiązania i ciężką 
pracę. Nic jednak drogi do sukcesu nie 
ułatwia bardziej, niż sprzyjający biz-
nesowi grunt. - Handluje się dobrze, a 
żyje się różnie. Czemu? Dlatego, że w 
poniedziałki i czwartki to jeszcze jakoś 
ten Wodzisław żyje, a tak poza tym, to 
tylko pustki - ocenia swoją kondycję 
finansową na tle tego, co dzieje się w 
Wodzisławiu Walentyna Musioł, która 
prowadzi własny biznes w Wodzisławiu. 
I po trzykroć pustki, bo choć miastu 
trudno odmówić przyjaznego klimatu 
to - jak mówią mieszkańcy - interesy z 
reguły nie idą tu jak z nut. - W tej chwili 
jest na pewno mniej sieci handlowych, 
sklepów, także zdecydowanie wolę Rybnik 
- mówi Wioletta Bober, która pracuje w 
Wodzisławiu. 

By zatem cała reszta śladem pani 
Wioletty bardziej nie polubiła pobli-
skiego Rybnika, z odsieczą ruszają 
miejscy urzędnicy. Park rozrywki i 
galeria handlowa na ukończeniu a w 
planach kolejne inwestycje, które mają 
zmienić oblicze miasta. W tym celu 
władze w Wodzisławiu emitują 12 ty-
sięcy obligacji, po tysiąc złotych każda. 
Dwanaście zarobionych w ten sposób 
milionów, nie tra� jednak bezpośrednio 
do miejskiej kasy. - Ta decyzja zapadła, 
aby wyemitować dodatkowe obligacje 
na spłatę obligacji już podjętych przez 
miasto. Chodzi o to, żeby przesunąć 
w czasie płatności - wyjaśnia Barbara 
Chrobok, UM Wodzisław Śląski. I choć 
schemat na pozór wydaje się zawiły, 
to w Wodzisławiu robią co mogą, by 

miasta nie zadłużyć tak mocno, jak 
zrobiono to w Katowicach. 

- Prognozowane zadłużenie miasta 
Katowice na przyszły rok to około 700 
mln złotych, to niewiele ponad 40% bu-
dżetu miasta. Patrząc na wydatki, które 
mamy, to przede wszystkim dominują 
wydatki inwestycyjne, to one generują 
największe zadłużenie - wylicza Jakub 
Jarząbek, UM Katowice. Rozmachu 
na placu budowy nikomu zarzucić tu 
nie można. By jednak w tak krótkim 
czasie zmienić oblicze miasta, Katowice 
musiały się mocno zapożyczyć.

W rankingu samorządowego dwu-
tygodnika "Wspólnota", Katowice (34,83) 
znalazły się na wysokim 16 miejscu 
wśród najbardziej zadłużonych miast 
w Polsce. W tym niechlubnym rankingu 

wyprzedziły je między innymi Toruń 
(84,29%), Bydgoszcz (68,72) i Poznań 
(67,32). Na przeciwnym biegunie Gliwi-
ce. Tu - jak mówią  urzędnicy, spełnia 
się amerykański sen i to zdecydowanie 
nie ten w stylu Detroit. Motoryzacyjna 
potęga jeszcze w latach 80-tych, teraz 
miasto bankrut. - W połowie lat 90-tych 
Gliwice były jednym z najbiedniejszych 
miast w naszym regionie. Budżet miały 
112 milionów, a na inwestycje wydały 12 
milionów, teraz jest miliard trzysta, na in-
westycje 550 - mówi Marek Jarzębowski, 
rzecznik UM w Gliwicach. 

Aktualnie samorządy są w Polsce 
największymi inwestorami. Budują nie-
mal wszystko - od szkół, przez stadiony, 
po oczyszczalnie ścieków i ścieżki rowe-
rowe. Często jednak zdaniem ekspertów, 
miejskie inwestycje idą zdecydowanie 
w złą stronę. - Przede wszystkim przy-
ciągajmy inwestorów, twórzmy miejsca 
pracy, organizujmy produkcję, a potem 
upiększajmy miasto. Niech to będzie 
konsekwencja inwestycji, ale nie ich 
podstawa. Jeżeli zainwestujemy tylko 
w upiększanie, to źle skończymy - pod-
powiada dr Krzysztof Koj, ekonomista. 
Bo pieniądze są m.in. po to, by je dobrze 
inwestować, a nie przejadać. Wtedy na 
pewno kiedyś się zwrócą. 

Michał Mitoraj

Czy śląskim miastom grozi bankructwo?

Gazowe Eldorado
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Szturm na zawodówki

Wszystkie szkoły dotyka niż demograficz-
ny, ale to nie przypadek, że właśnie w za-
wodowych placówkach powstają nowe kla-
sy i kierunki. Nauczyciele przyznają, że po 
liceach ogólnokształcących łatwiej dostać 
się na studia, ale trudniej o zatrudnienie. 
Absolwent technikum ma konkretną wiedzę 
i doświadczenie, które ułatwia studiowanie 
na uczelniach technicznych, gwarantują-
cych pracę. W całym regionie z roku na 
rok rośnie zapotrzebowanie na fachowców, 
także tych o niskich kwalifikacjach. - Gla-
zurników mamy zarejestrowanych zaledwie 
13. Natomiast liczbę ofert pracy, zgło-
szonych do samych urzędów pracy, było 
176 - informuje Paulina Cius, Wojewódzki 
Urząd Pracy. Absolwenci gimnazjów już 
tak nie garną się jak kiedyś do ogólniaków. 
W tym roku, po raz pierwszy od dłuższego 
czasu, po 16 tysięcy uczniów na równi wy-
brało technika i licea. Na wykwalifikowa-
nych krawców i szwaczki postawiono  za 
to  w Bytomiu. Tam we wrześniu ruszyła 
klasa o profilu technik  technologii odzie-
ży. - Gwarantujemy zatrudnienie wszystkim 
absolwentom, w ilości około 20-30 rocznie. 
Dopiero zaczynamy, więc to jest pierw-
sze 18 osób. Na razie będziemy mówili 
o praktykach zawodowych i ewentualnych 
praktykach wakacyjnych - tłumaczy Cezary 
Przybysławski, prezes firmy Norman.

Bluesowy Oskar trafił na Śląsk

Tym razem nagradzali nie Amerykanie, 
a nasi zachodni sąsiedzi. Andrzej Matysik 
- redaktor naczelny Twojego Bluesa - zo-
stał laureatem tegorocznej German Blues 
Award – International.  Andrzej Matysik 
jest pomysłodawcą i od 13 lat redaktorem 
naczelnym kwartalnika Twój Blues, który 
jest jedynym magazynem w Polsce cał-
kowicie poświęconym muzyce bluesowej. 
Nagrodę otrzymał za propagowanie i roz-
powszechnianie muzyki bluesowej. To już 
druga światowa nagroda. Dwa lata temu 
w Memphis Matysik został uhonorowany 
za "utrzymywanie bluesa przy życiu".

Zbiórka psiej krwi w Raciborzu

Nikt nie płakał, ani nie grymasił. No, może 
od czasu do czasu... zaszczekał. Okazu-
je się, że nie tylko ludzie mogą ratować 
życie, oddając krew dla innych. Honoro-
wymi dawcami mogą zostać także psy! 
Wyjątkową akcję psiego krwiodawstwa 
przeprowadzono w Raciborzu. W ciągu 
czterech godzin zostało zebranych pra-
wie siedem i pół litra krwi. Mimo, że krew 
pobrano piętnastu psom, a takie akcje 
organizowane są cyklicznie, to w ban-
kach zwierzęcej krwi wciąż jest jeszcze 
dużo miejsca. - Sama świadomość ludzi 
w tej materii jeśli chodzi o zwierzęta jest 
zdecydowanie niższa, niż krwiolecznictwa 
oddawania u ludzi jako honorowych daw-
ców krwi - mówi Łukasz Ulajnowski, Przy-
chodnia Weterynaryjna SmartVet w Ka-
towicach. Właściciele akurat tych psów 
zdają sobie jednak sprawę, że być może 
kiedyś ich czworonożni przyjaciele będą 
też potrzebowali takie właśnie pomocy.

Jak z cherlaka zrobić mięśniaka?

Najpierw masa, potem rzeźba czy 
na odwrót? To dylemat wielu naśla-
dowców Mariusza Pudzianowskie-
go. Człowiek, który jako Strongman 
osiągnął wszystko co można, a teraz 
rozwija się w MMW, ma już ten wybór 
za sobą. W sobotę 19 października 
o godzinie 16:00 w Centrum Handlo-
wym Europa Centralna w Gliwicach 
podpowie wszystkim, jak z cherlaka 
zrobić mięśniaka. Chętni będą mieli 
okazję wziąć udział w konkursach 
prowadzonych przez Pudziana. 

Ceny węgla tej jesieni nieste-
ty rosną, do tego brakuje go 
w sprzedaży. Mimo że sezon 
grzewczy na dobre jeszcze 
się nie rozkręcił ci, którzy 
wcześniej nie zaopatrzyli się 
w węgiel, mogą mieć pro-
blem, żeby go zdobyć. Od 
trzech tygodni na jego brak 
skarżą się nawet składy, ale 
brakuje go nie tylko tam.

Węgiel to ostatnio towar deficyto-
wy. - Jeżeli chodzi o gruby węgiel, 
który chciałbym załadować, to na 
10 samochodów, których było przede 

mną, pięć było załadowanych, a pięć odjechało - 
mówi Arkadiusz Krzek, na węgiel czeka już kilka 
dni. Odjechało, bo nie udało im się go dostać. 
Pan Arkadiusz po węgiel przyjechał aż z Krakowa. 
W kolejce czeka od niedzieli. Czekać dłużej jednak 
nie zamierza.

Węgiel trudno dostać także w śląskich skła-
dach. Jak zaznacza Wacław Palka, tak dużo miej-
sca nie było tu od 13 lat. Na placu, na którym 
normalnie zalega około 5 tysięcy ton, jest ich teraz 
zaledwie kilkadziesiąt. - To nie tylko chodzi o jeden, 
ale o każdy asortyment węgla, którego brakuje - 
mówi. I nie wiadomo, kiedy go przybędzie. - To 
są nie tylko zamówienia osób, które przychodzą 
osobiście, ale przede wszystkim to zamówienia 

telefoniczne. W związku z tym odsyłamy klientów 
na późniejsze terminy - mówi Wacław Palka, skład 
węgla w Bytomiu.

Problem z brakiem węgla często pojawia się właśnie 
przed zimą tyle, że nigdy nie na taką skalę. Potwierdza 
to prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego 
Węgla. - Ze wszystkich stron słyszę wołanie: węgla, 
węgla, węgla potrzebujemy. Ta sytuacja - mam nadzieję 
- powinna się rozładować gdzieś za około miesiąc - 
stwierdza Adam Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej 
Sprzedawców Polskiego Węgla.

Taka perspektywa to dla właścicieli składów zde-
cydowanie za późno. Do tego dochodzi cena, która w 
październiku wzrosła o 5% i to prawdopodobnie nie 
ostatnia podwyżka w tym roku. Sprzedawcy coraz 
bardziej cennego surowca zaczynają więc szukać gdzie 
indziej.

Henryk Wojtasiński wszystkie zakupy zrealizował 
już wiosną. Dziś ma więc jeszcze czym handlować. 

- Kompania produkuje tego węgla w granicach 8%. 
Budynków, gospodarstw indywidualnych, w tej chwili 
troszkę jest - zaznacza Henryk Wojtasiński, skład węgla 
w Gliwicach.

Co ciekawe, na zwałach kopalnianych zalega około 
6 milionów ton nie sprzedanego węgla. Nim indywidu-
alni klienci nie są ponoć zainteresowani. - Większość 
odbioru węgla to są duże �rmy energetyczne, elektrownie 
i elektrociepłownie, które potrzebują miał - informuje 
Wojciech Jaros, Katowicki Holding Węglowy. - Jest 
to typowy węgiel energetyczny. On nadaje się tylko dla 
energetyki zawodowej. To nie jest węgiel do opalania 
naszych domów - mówi Henryk Wojtasiński, skład 
węgla w Gliwicach.

Katowicki Holding Węglowy zapewnia, że ze 
wszystkich podpisanych umów z autoryzowanymi 
składami się wywiązuje. Zaznacza jednak, że węgla 
grubego nikt dziś nie ma w nadmiarze, nawet na Śląsku.

Natalia Rasiewicz 

Od kiedy pamięta robił to co 
dla innych było wyczynem 
przekraczającym możliwości 

organizmu. Teraz Leszek Naziemiec, 
pływak z Siemianowic Śląskich chce 
zdobyć Mount Everest w pływaniu i 
przepłynąć wpław kanał La Manche. 
Teraz jednak marzenie wyczynowca 
może się nie spełnić - problemem są 
pieniądze, których wciąż brakuje by 
ekstremalne przedsięwzięcie mogło 
dojść do skutku. 

To jedne z niewielu miejsc, w któ-
rych czuje się jak u siebie w domu. Na 
basen w siemianowickich Michałkowi-
cach przychodzi prawie codziennie. I 
do znudzenia odrabiać musi tu swoje 
zadanie domowe. Pływać, pływać i 
jeszcze raz pływać. Dla niego samego 
trudniejsze niż egzamin, któremu już 
niedługo chce sprostać. - Jest mi gorąco. 
Nie da się jakoś tego wypromieniować 
z siebie. Jeżeli to są szybkie odcinki to 
muszą być jakieś przerwy chłodzące - 
mówi Leszek Naziemiec, który chce 
przepłynąć kanał La Manche. Przyjem-
ne dla przeciętnego pływaka 28 stopni, 
jest dla niego ciężką przeprawą. Jednak 
przed przyszłorocznym wyzwaniem 
sporo jeszcze przed nim długości. - Pan 

Naziemiec do tej pory przepłynął ponad 
312 km - wylicza ze swojego zeszytu 
ratownik z siemianowickiego basenu. 
I to tylko na tym basenie, licząc od 
stycznia.

- Na wytrzymałość może miałbym 
problemy, ale jeśli chodzi o prędkość 
to miałbym szansę z nim - ocenia pół 
żartem pół serio Michał Wróbel, ra-
townik. W próbie przepłynięcia kanału 
La Manche jednak nie prędkość będzie 
najważniejsza. Leszek Naziemiec musi 
przepłynąć blisko 40 kilometrów. Pod-
czas kilkunastu godzin nie będzie mógł 
dotknąć nawet asekurującej go łodzi. 
Obecnie pływakowi bliżej jest jednak do 
pozostania w domu, w Siemianowicach 

Śląskich. - Największym zagrożeniem 
jest to, że nie pojadę bo nie będę mógł 
wynająć łodzi profesjonalnym pilotem. 
Ta łódź to jest koszt ok. 3 tys. funtów czyli 
15 tys zł. - wylicza Leszek Naziemiec. 
Pomóc w realizacji tego nietypowego 
przedsięwzięcia może każdy. Nie ważna 
jest wysokość jednorazowego przelewu. 
Jednak czasu zostało niewiele - do poło-
wy listopada musi zdobyć jeszcze prawie 
10 tysięcy złotych. 

- Psychika jest najważniejsza. Bez 
odpowiedniego podejścia, wiary we-
wnętrznej, nie robilibyśmy tego - dodaje 
Artur Kubica, przyjaciel Leszka, który 
uprawia pływanie w zimnej wodzie. Do 
tej pory tylko czterem Polakom udało 
się przepłynąć kanał La Manche. Ostat-
nim, który tego dokonał, był Grzegorz 
Radomski z Opola. Potrzebował jednak 
dwóch podejść. Na początku sierpnia 
przepłynął wpław z Anglii do Francji 
w równe jedenaście godzin. - Ostatnie 
metry do plaży to jakbym odżył na nowo 
i nawet chciałem del�nem płynąć. Już  
nawet nie odczuwałem, że fale się zwięk-
szyły. Chyba adrenalina wtedy puściła , że 
już mogę to zrobić i że nic się nie powinno 
stać - opisuje swój wyczyn Grzegorz 
Radomski, który przepłynął kanał La 
Manche w sierpniu tego roku.

Jeśli na konto Leszka Naziemca z 
Siemianowic Śląskich spłynie odpowied-
nia ilość środków, rozpocznie się kolejny 
etap przygotowań. Musi przyzwyczaić 
organizm do słonej wody. Tym razem 
jednak nie będzie w niej pływał, a pró-
bował przełknąć. Tortura konieczna by 
spełnić największe życiowe marzenie.

Adam Sierak

Przepłynąć Kanał La Manche

Węgiel na wagę złota
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Organizatorem 13 Sympozjum 
Chirurgii Maloinwazyjnej 
były EW Medicine, szpital 
Okręgowy Szpital Kolejo-

wyw Katowicach wraz z Fundacją dla 
Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej, 
Ślaski Oddzial Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i Kompleks Zagroń-Istebna. 
Inicjatorem i moderatorem sympozjum 
był światowej sławy onkochirurg prof. 
Stanislav Czudek, szef EW Medicine. 
- Tradycja spotkań chirurgów trzech 
sąsiadujących państw sięga 20 lat. Posta-
nowiliśmy po kilku latach przerwy wrócić 
do dobrej zasady, którą jest bezpośrednia 
wymiana doświadczeń w zakresie roz-
woju chirurgii małoinwazyjnej. Oprócz 

referatów uczestników tegorocznego sym-
pozjum, mamy w programie bezpośrednią 
transmisję operacji ze Strasburga, który 
jest wiodącym ośrodkiem w laparoskopii. 
Ilość uczestników sympozjum bardzo 
mnie cieszy, szczególnie, że uczestniczą 
w niej tak sławni chirurdzy, jak prof. 
Józef Dzielicki, ale również spora grupa 
młodych chirurgów. Cieszy również fakt, 
że aż tak wiele firm zaopatrujących w 
sprzęt medyczny pokazało najnowsze 
urządzenia do laparoskopii – mówi.
Warto również podkreślić, że jedna z 
takich firm – Johnson & Johnson Poland 
Sp. z o.o. była sposorem sympozjum, a 
szef ds. klientów kluczowych Jarosław 
Hulbój wyjaśnił zainteresowanie firmy 
tego typu prezentacjami. - Mamy do-
skonałą okazję zaprezentowania dużej 
grupie kluczowych chirurgów najnowsze 
rozwiązania technologiczne w urządze-
niach do laparoskopii. Rynek medyczny 
w Polsce i nie tylko w naszym kraju jest 
tak zbudowany, by firmy takie jak nasza, 
uczestnicząc w tego typu konferencjach 
mogły wspierać zastosowanie najnow-
szych technik w medycynie.                         
    Gościem, z którym obok profesora 
Czudka uczestnicy chcieli zamienić 
chociaż kilka słów był prof. dr hab. n. 

medycznych Józef Dzielicki, który o 
technice chirurgii małoinwazyjnej mówi 
tak prostym językiem, że zalety tej me-
tody pojmuję każdy potencjalny pacjent. 
- Dziś chirurgia małoinwazyjna stała się 
postępowaniem wręcz klasycznym, ale 
pamiętam początki sprzed 25 – 20 lat, 
kiedy profesor Czudek w Czechach, a ja w 
Polsce, konkretnie w Zabrzu stawialiśmy 
zręby stosowania tej techniki w zabiegach 
chirurgicznych. Dziś jesteśmy w takiej 
sytuacji, że praktycznie każdy oddział 
podstawowe zabiegi operacyjne musi 
wykonywać metodą laparoskopową. 
Praktycznie 80 proc. zabiegów, które 
mamy do wykonania klasyfikuje się do 
metody laparoskopowej, metody, która 
gwarantuje pacjentowi stosunkowo małą 
ingerencję w organizm, co za tym idzie 
szybsze zdrowienie i szybszy powrót do 
aktywności zawodowej. Szpitalowi zaś 
daje szansę na lepsze gospodarowanie 
finansami. Oczywiście, żeby wykony-
wać zabiegi bezbłędnie musimy mieć 
doskonały sprzęt, a z tym jeszcze bywa 
różnie i muszą znaleźć się rozwiązania, 
a konkretnie pieniądze na dobry sprzęt, 
bo jest to w rezultacie najtańsza meto-
da przywrócenia pacjenta do zdrowia. 
Jestem przekonany, że jest tu ogromna 
rola dla młodych chirurgów, którzy 
muszą nas kiedyś zastąpić. Do laparo-
skopii jest potrzebna, jak ja to nazywam 
małpia zręczność, którą oni posiadają, 
dzięki chociażby rożnego rodzaju grom 
komputerowym.W procesie szkolenia 
młodych chirurgów jest jednak pewna 
przeszkoda. To grupa wyspecjalizowa-
nych prawników, mogąca zinterpretować 
najdrobniejsze powikłania po zabiegu na 
konto błędu młodego chirurga. Tak więc 
50 zabiegów laparoskopowych młody 
chirurg musi przeprowadzić pod okiem 
doświadczonego w tej technice, starszego 
lekarza, który wszelkie konsekwencje 
bierze na siebie. Ja tak robię i namawiam 
kolegów z elity laparoskopowców, by dali 

szanse młodym, nie tylko dla ich dobra, 
ale również dla pacjentów i utrzymania 
polskiej chirurgii małoinwazyjnej w 
światowej czołówce.   
     Chociaż w czasie sympozjum były 
przerwy na kawę, nikt z uczestników 
nie opuszczał sali. Był to czas na zada-
wanie sobie wzajem pytań, wymianę 
poglądów i przekazywanie doświadczeń. 
- W moim szpitalu pierwszy laparoskop 
zakupiliśmy w 1993 roku – mówił dr 
Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielo-
specjalistycznego w Jaworznie. - W tej 
chwili mamy już trzecią generacje lapa-
roskopii. Tak jak wszyscy zaczynaliśmy 
od cholecystektomii laparoskopowej. Z 
czasem poszerzaliśmy zakres zabiegów i 

dziś wykonujemy całą gamę zabiegów 
związanych z chorobami jelita grubego, 
wykonujemy zabiegi bariatryczne, operu-
jemy przepuklinę rozworu przełykowego. 
Operacje laparoskopowe są zarówno 
postępem technicznym, jak również 
chodzi o efekt leczniczy. Stwierdziliśmy, 
że pacjenci o wiele lepiej tolerują zabiegi 
wykonywane techniką małoinwazyjną, 
następuje szybszy powrót do zdrowia, ak-
tywności oraz skraca sie pobyt pacjenta w 
szpitalu. W sumie wychodzi to na korzyść 
pacjentowi, płatnikowi i szpitalowi.  
       Uczestnicy sympozjum podkreślali 
celowość tego rodzaju spotkań i zapo-
wiedzieli chęć udziału w kolejnych. 

ZAMIAST SKALPELA

O podsumowanie dwudniowej wmiany 
doświadczeń specjalistów chirurgii mało-
inwazyjnej poprosiłem Prezesa  Ślaskiego 
Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich 
dr hab. n. med. ZBIGNIEWA LORENCA: 

- Jest ogromna potrzeba organizowa-
nia tego typu sympozjów, w czasie których 

mamy okazję na wymianę myśli, poglądów i 
doświadczeń między chirurgami z trzech krajów 

należących do Unii Europejskiej, krajów bliskich, gdzie 
są podobne problemy, jednakże czasami różnie rozwiązywane. Jesteśmy w 
przededniu sytuacji, gdzie pacjenci krajów należących do Unii Europejskiej będą 
mogli leczyć się w dowolnie wybranym kraju, stąd konieczność unifikacji   pewnych 
postępowań jest ogromnie ważnym przedsięwzięciem. Biorąc to wszystko pod 
uwagę, bardzo wysoko cenię aktywność profesora Czudka, który już od blisko 20 
lat na poziomie tych trzech krajów organizuje współpracę specjalistów chirurgii 
małoinwazyjnej. W tej chwili, w obliczu nowych wyzwań istnieje absolutnie sens 
tego typu spotkań i jako  Ślaski Oddzial Towarzystwa Chirurgów Polskich będziemy 
tego typu przedsięwzięciom patronować. Jako uczestnik tego sympozjum, chciałem 
podziękować gospodarzom zarówno konferencj, jak i gospodarzom Kompleksu 
Zagroń  za stworzenie tak doskonałych warunków do odbycia tego spotkania.

Wybitni chirurdzy 
z Polski, Czech 
i Słowacji 
specjalizujacy 
się w chirurgii 
małoinwazyjnej 
spotkali się 
w Kompleksie 
Zagroń w Istebnej  na 
kolejnym sympozjum 
naukowym. W tym 
roku, obok wirtuozów 
laparoskopii 
uczestniczyli również 
młodzi lekarze, dla 
których każde słowo 
mistrzów chirurgii 
małoinwazyjnej 
jest cenne dla ich 
przyszłości zawodowej.

 Józef Swoboda

Wymiana poglądów trwała nawet w czasie przerwy.

Sala obrad 13. Sympozjum Chirurgii Małoinwazyjnej.

Młodzi chirurdzy interesowali się nowym sprzętem laparoskopowym.
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- Zbliża się nowy sezon teatral-
ny. Czego można się spodziewać w 
Teatrze Korez?

- Po raz pierwszy w życiu robimy 
farsę. Tego jeszcze w Teatrze Korez nie 
było. Nie jest to jednak taka typowa 
farsa angielska czy francuska, ale 
polska. Scenariusz napisał Abelard 
Giza z kabaretu Limo, a nazywa się 
ona „Swing”. I nie chodzi tu o muzykę 
wcale. Wprost przeciwnie. 

- Więc o co?
- Swingowanie to efekt rewolucji 

seksualnej, która miała miejsce w 
Stanach Zjednoczonych pod ko-
niec lat 60. I na tym to wszystko 
polega. Przychodzi sąsiad, mówi 
„przyszedłem na swingowanie”, 
rozbiera się i... 

- Lubicie poruszać kontrower-
syjne tematy?

- Nie uważam, żeby to było 
kontrowersyjne. Może gdyby z tego 
dramat zrobić... ale to jest farsa! To 

jest tylko i wyłącznie zabawne. Poza 
tym w Teatrze Korez, nie ma miejsca 
na żadne tabu, cenzurę. Inaczej to 
wszystko nie miałoby sensu. Jako 
społeczeństwo jesteśmy bardzo 
podzieleni, zamknięci i niechętnie 
rozmawiamy na pewne tematy. 
Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, 
że chce zrobić spektakl o tragedii 
Smoleńskiej. Powiedziałbym: rób! 
Być może znajdą się ludzie, którzy 
chcą to oglądać.

- A „Swing” będą chcieli?
- Myślę, że tak. To będzie w sam 

raz karnawał i na sylwestra. Premiera 
odbędzie się pod koniec listopada. 
Ta sztuka chodzi już za nami jakieś 
dwa lata - czyli odkąd dostałem do 
rąk ten tekst. Autor zostawił nam do-
wolność we wprowadzeniu pewnych 
drobnych zmian. Zostało to napisane 
dla młodych osób. Przerobiliśmy to w 
ten sposób, że bohaterami są ludzie 
w średnim wieku. To jest dodatkowo 
śmieszne, że te osoby mają ochotę na 
takie szaleństwa dziwne. Bo to niby 
modne i ratuje związek...

- Pojawią się nowe twarze?
- Jedynie moja żona, Kasia Tlałka 

oraz Basia Święs, ale ona już u nas gra-
ła, więc nie można powiedzieć, że jest 
u nas nowa. Tutaj rzadko pojawiają się 
nowi aktorzy bo nie ma takiej potrzeby. 
Zawsze chciałem, żeby w Teatrze Korez 
współpracowali ze sobą aktorzy, którzy 
się znają i lubią. Nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, żebyśmy musieli pra-

cować z kimś kto psuje atmosferę. W 
teatrze państwowym tak jest – musisz 
i koniec. Zdarza się, że przychodzą do 
nas aktorzy, którzy mają pomysł, chcie-
liby zrobić jakąś sztukę, ale nie mają za 
bardzo gdzie. W takiej sytuacji godzę 
się na wystawianie takiej sztuki pod 
nazwą „Młoda Scena Teatru Korez”.

- Nie obawiacie się ryzyka?
- Jesteśmy otwarci na nowe 

pomysły. Jeżeli zdarzy się, że ktoś 

przyjdzie do mnie z propozycją, 
którą ja nie jestem zainteresowany 
jako aktor, reżyser lub jako dyrektor 
teatru, to mimo to nie zamykam 
przed nim drzwi. Udostępniam 
salę na próby, następnie odbywają 
się spektakle, które później bardzo 
często są grane w różnych miejscach 
kraju. Nikomu tutaj nie zabraniamy 
niczego wystawiać. Jak coś jest dobre, 
to ludzie będą przychodzić. Jeżeli jest 
słabe, to nic się nie stanie jak sobie 
raz czy dwa razy to zagrają. Kilka 
takich spektakli już się u nas odbyło 
i publiczności często się podobało. 
Hubert Bronicki wystawił „Kate-
chizm białego człowieka”, teraz taka 
młoda dziewczyna z Białorusi zrobiła 
„Kalinę”. Sama zatrudniła 10 czy 12 
młodych aktorów i wystawili napraw-
dę bardzo fajną sztukę. O opozycji w 
Białorusi, o wolności seksualnej, o 
gejach, lesbijkach... To wszystko jest 
takie żywe, takie prawdziwe. Ja byłem 
zaskoczony. Sala zawsze wypełnia się 
do ostatniego miejsca.

- A co z „Cholonkiem” czy „Ko-
legą Mela Gibsona”? 

- Oczywiście nadal będziemy to 
wystawiać. Były takie sztuki, które 
zeszły po kilku latach, np. „Emigran-
tanci”... ale skoro ludzie przychodzą, 
nadal jest zainteresowanie to dlaczego 
nie? A z nowości pojawi się jeszcze 
„I co dalej?”. Sztuka powstaje we 
współpracy Joasi Zdrady, która to 
wyreżyseruje i Grażyny Bułki. Ten 
monodram napisał natomiast jej syn, 

Piotrek Bułka. Zapowiada się bardzo 
interesująco.

- Współpraca z Robertem Ta-
larczykiem będzie kontynuowana?

- Tak, oczywiście. W końcu będzie 
miał do nas blisko. Teraz, kiedy został 
dyrektorem Teatru Śląskiego, nie bę-
dzie musiał już z tego Bielska do nas 
dojeżdżać. Cały czas gramy wspólnie 
w „Cholonku” i myślę, że jeszcze uda 
nam się zrobić razem coś nowego.

- Jest już jakiś pomysł?
- Póki co, nie. Musimy tra�ć na 

odpowiedni tekst. To jest wyzwanie, 
bo nie możemy zejść poniżej poziomu 
„Cholonka”. Tę sztukę wystawiliśmy 
błyskawicznie. Obaj to czytaliśmy 
i bardzo chcieliśmy to zrobić. Do-
datkowo zmotywował nas fakt, że 
– jak się okazało w trakcie pracy nad 
„Cholonkiem” - Teatr Śląski również 
chce go wystawić. W dwa dni prze-
prowadziliśmy casting na aktorów, 
wybraliśmy obsadę i puściliśmy do 
prasy informację, że przystępujemy 
do prób. Kiedy wiadomość poszła 
w świat, Teatr Śląski zrezygnował z 
tego przedsięwzięcia. I o to chodziło. 
Dopiero wtedy Robert zaczął robić 
adaptację, zaczęły się próby... wszyst-
ko poszło bardzo sprawnie, bo trzy 
miesiące później graliśmy już to na 
scenie. Może jeszcze raz zdarzy nam 
się coś takiego?

- Powtórzenie sukcesu „Cholon-
ka” jest możliwe?

- Być może, ale na zupełnie 
innej płaszczyźnie. To jest tak jak 
z kultowymi numerami muzycz-
nymi. Tylko raz można nagrać taki 
utwór. W naszym przypadku też tak 

może być. Te wszystkie spektakle 
jak „Kolega Mela Gibsona”, albo 
jeden z moich ulubionych, „Dwa” 
są naprawdę świetne. Ale to już jest 
jednak coś innego. Przez „Cholonka” 
niechcący stworzyliśmy śląski teatr. 
Była to pierwsza sztuka po śląsku, 
o Śląsku i o Ślązakach. Śmieszny, 
rubaszny a jednocześnie tragiczny. 
Bawmy się przez ¾ sztuki a potem 
dostajemy w twarz. Postaci nie są 
wyidealizowane. To są zwyczajni 
pijacy, złodzieje... A mimo to ich lu-
bimy bo są prawdziwi. Przychodzą 
do nas ludzie, którzy mają 80 lat i 
nigdy nie byli w teatrze. Przychodzą, 
śmieją się i płaczą. Dzięki tej sztuce 
przypomnieliśmy ludziom Janoscha. 
„Cholonka” można było przecież ku-
pić w taniej księgarni za złotówkę. Po 
premierze zaczęto nawet przyznawać 
nagrodę „Cegła Janoscha” dla osób, 
które przyczyniają się do zachowywa-
nia kulturowej tożsamości Górnego 
Śląska i rozsławiania regionu. Sztuki, 
które powstały potem, czyli „Miłość 
w Koenigshutte”, „Polterabend” czy 
„Piąta strona świata” - to wszystko są 
pochodne „Cholonka”. Taki sukces 
trudno powtórzyć. 

- Rewolucji w teatrze nie będzie?
- Nadal opieramy się głównie o 

rozrywkę, ale jest to rozrywka szla-
chetna. Jako teatr zagraliśmy już ok. 
4 tys. spektakli, ale pomysł na jego 
funkcjonowanie zawsze był taki sam: 
teatr dla ludzi, który bawi a nie nudzi. 
Zawsze chcieliśmy robić takie spekta-
kle, które są zabawne, rozrywkowe a 
jednocześnie wzruszające. Dla mnie 
osobiście najważniejsze jest to, żeby 
ludzie nie wychodzili z teatru obojętni. 
I chyba nam się to udaje.

Teatr dla ludzi, 
który bawi a nie nudzi

Z MirosławeM NeiNerteM, 
dyrektorem Teatru Korez rozmawiał Tomasz Breguła.
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„ADMIT” s.j.
Joanna i Adam Mitręga
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
tel. (+48 33) 851 90 00
fax. (+48 33) 851 90 02
internet: www.admit.pl

HURTOWNIA 
W CHORZOWIE
41-500 Chorzów,
ul. Katowicka 160c
tel. 32 249 69 33
fax: 32 246 02 16  
kom. 507-114-513
e-mail: chorzow@admit.pl 
czynne:
pon-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00

HURTOWNIA 
W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec,
ul. Mikołajczyka 25
tel: 32 269 75 15
fax: 32 265 62 86
kom: 728 959 805 
e-mail: sosnowiec@admit.pl 
czynne:
pon-pt 8.00-16.00
sobota 9.00-14.00

Super 
promocja!

2,99 zł2,98 zł

1,98 zł 1,18 zł

2,59 zł

Władze Bytomia wpadły na szokujący pomysł. 
By stworzyć nowe miejsca pracy zdecydowano 
wydzierżawić tereny znajdujące się blisko 
autostrady A1 i Obwodnicy północnej. Cena 
wywoławcza to zaledwie tysiąc złotych 
miesięcznie za hektarowy teren pod inwestycję!

Na złożenie oferty nie zostało już wiele czasu. Przedsiębiorcy 
mogą to zrobić jedynie do 21 października. Jednym z 
warunków otrzymania pozwolenia na dzierżawę terenów 
w Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej jest 

zagwarantowanie utworzenia miejsc pracy. Biorąc pod uwagę nie tylko 
promocyjną cenę, ale również bezpłatne wsparcie administracyjno-prawne, 
które miasto oferuje biznesmenom miasto wymagania są zatem minimalne. 
W załatwieniu wszelkich formalności pomogą pracownicy Centrum 
Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

- Chodzi przede wszystkim o to, by stworzyć nowe miejsca pracy. 
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować, muszą zadeklarować, 
że kiedy wybudują halę, magazyn albo obiekt usługowo-hanldowy, 
zatrudnią tam ludzi. 5 osób na pierwsze tysiąc metrów kwadratowych 
powierzchni i 2 osoby na kolejne tysiąc metrów – informuje biuro prasowe 
Urzędu Miasta w Bytomiu.

Strefa już teraz cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy 
chcą uruchomić działalność usługową, handlową i produkcyjną. Nic 

w tym dziwnego. Tereny, na której się znajduje, nadają się do tego 
doskonale. Informacji dotyczących przetargu i regulamin Bytomskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej udziela Wydział Strategii i Funduszy 
Europejskich UM.

TB/UM Bytom

Metr kwadratowy 
za... 10 groszy!

Bezpłatne 
badania 
dla kobiet
20 października to Światowy 

Dzień Osteoporozy. W tym 
dniu informujemy o oste-

oporozie, jej przyczynach, ryzyku, 
konsekwencjach i leczeniu . 

Ryzyko choroby wzrasta z wiekiem. 
Osoby powyżej 60 roku życia są najbar-
dziej narażoną grupą wiekową. Bardzo 
ważna jest wczesna diagnostyka. W Na-
szych przychodniach kobiety po 60-tym 
roku życia, które nie leczą się z powodu 
osteoporozy mogą bezpłatnie wykonać 
badanie gęstości kości – densytometrię 
– szyjki kości udowej i kręgosłupa.

Od 1994 oferujemy pacjentom 
bezpłatne badania, Nasze przychod-
nie działają w Warszawie, Wrocławiu, 
Gdyni oraz Katowicach, w najbliższym 
czasie planujemy otwarcie przychodni 
w Poznaniu. Firma Synexus stworzy-
ła dedykowaną akcję profilaktyczną 
pod hasłem Polskiej Bezpłatnej Akcji 
Pro� laktyki Osteoporozy. W ramach 
akcji z bezpłatnych badań densyto-
metrycznych skorzystało już ponad 
75 tysięcy kobiet. Szczegóły na www.
stoposteoporozie.pl 
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Tragedia rozegrała się 25 sierpnia 
2007 roku w czeskim Bogumi-
nie. Był upalny dzień, dwa ty-
godnie po trzecich urodzinach 

syna pana Bogusława, Kacpra. Rodzina 
wybrała się na zakupy. Kiedy ich peugeot 
wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, na 
drodze z pierwszeństwem nie było widać 
żadnych zbliżających się pojazdów. Z 
prawej strony, około 180 metrów od 
skrzyżowania, stał ciąg aut oczekujących 
na podniesienie szlabanu na pobliskim 
przejeździe kolejowym. Kiedy ruszyli, 
szlaban zaczął się podnosić. - Nagle 
uderzył w nas motocykl, który pędził z 

prędkością 130-140 kilometrów na go-
dzinę! Wbił się w auto w miejscu, gdzie 
w foteliku siedziało nasze dziecko. Siła 
uderzenia była tak duża, że nasze auto 
przewróciło się! Motocyklista spadł z ma-
szyny i nic mu się nie stało, nasz synek 
zmarł w szpitalu – mówi pan Bogusław.

Prokurator rejonowy w Wodzisła-
wiu Śląskim oskarżył pana Bogusława 
o to, że przyczynił się do zaistnienia 
wypadku, w którym zginął jego syn! 
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu unie-
winnił pana Bogusława i zasądził od 
Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego 
1140 złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania procesowego. 

Polska prokuratura nie zgodziła się z 
decyzją sądu i złożyła apelację! Czytamy 
w niej, że Czech – sprawca wypadku – 
uzyskał w tej sprawie status... pokrzyw-
dzonego! Dalej – w apelacji prokuratury 
– można przeczytać, że nade wszystko 
winę za spowodowanie wypadku ponosi 
Czech Roman N., bo jechał za szybko. Ale 
przyczynił się do niego również pan Bo-
gusław, bo wjechał swoim samochodem 
na tor jazdy motocykla. 

Kilkanaście dni temu przed Sądem 
Okręgowym w Gliwicach pan Bogusław 
został po raz drugi uniewinniony. Nieste-
ty, przed sądem wciąż nie stanął Czech, 
właściwy sprawca wypadku! - To mnie 
bardzo gryzie. Próbowaliśmy razem z żoną 

ustalić, co się z nim dzieje. Bez problemu 
znaleźliśmy jego adres, dotarliśmy do baru, 
który prowadzi w Czechach. Siedział przy 
stoliku, z laptopem. Kiedy nas zobaczył, po 
prostu uciekł. Potem dowiedziałem się, że 
jest w Anglii, a teraz podobno przebywa w 
Niemczech. Może przed sprawiedliwością 
ucieknie, ale nie przed sumieniem... Z 
drugiej strony zależy mi na tym, by odpo-
wiedział przed sądem. I moje państwo po-
winno do tego doprowadzić, jesteśmy w Unii 
Europejskiej - podkreśla pan Bogusław.

Pan Bogusław pracował w czeskiej ko-
palni, nawet peugeota wziął w Czechach na 
raty. Teraz pracuje w kopalni w Polsce. Ma 
39 lat, jego żona jest młodsza. Na razie nie 
mają drugiego dziecka, żona pana Bogusława 

poroniła. - To wszystko musi się uspokoić, 
wymaga czasu – uważa pan Bogusław.

O sprawie do tej pory pisały jedynie 
polskie media, Czesi... nabrali wody w 
usta. - Zadzwoniłem do czeskiej gaze-
ty. Kiedy powiedziałem o co chodzi, 
dziennikarka wysłuchała i obiecała, że 
oddzwoni. Do dzisiaj nie doczekałem się 
telefonu... - mówi pan Bogusław.

* * *
Dlaczego Czech nie stanął przed 

sądem? Dlaczego został kilka razy na-
mierzony przez pana Bogusława, a nikt 
nie potra�ł doprowadzić do przed oblicze 
Temidy? Dlaczego wymiar sprawiedli-
wości z uporem ściga jedynie Polaka? 
Będziemy wracali do tej sprawy.

Stracił Syna, 
był Sądzony!

Czeski motocyklista zabił panu Bogusławowi syna 
i na razie tylko Polak stanął przed sądem! Oskarżyła go 
polska prokuratura, a Czech jest dla polskiego wymiaru 
sprawiedliwości nieuchwytny! Ta sprawa ciągnie się od 
kilku lat i jest przykładem bezsilności polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. A rodzina pana Bogusława ofiarą konieczności 
zachowania dobrych stosunków pomiędzy dwoma krajami!

 Antoni Strzelecki
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Chorzowskie władze od 
wielu miesięcy głowią się 
nad tym jak zagospodarować 
przestrzeń centralnej 
części miasta. Wizualizacja 
koncepcji zabudowy rynku 
zaproponowana przez 
Jerzego Strożka mało komu 
przypadła do gustu. Klub 
radnych „Wspólny Chorzów” 
pokazuje, że może on 
wyglądać inaczej.

Pomysł architekta znanego przede 
wszystkim dzięki stworzeniu projektu 
modernizacji Teatru Rozrywki oraz 
ulicy Jagiellońskiej od długiego czasu 

jest przedmiotem gorących dyskusji. Głównie 
za sprawą ogromnego komina nawiązującego do 
tradycji hutniczych miasta, który miałby pełnić 
funkcję tężni solankowej tworzącej mikroklimat 
tej części miasta oraz licznych elementów tzw. 
małej architektury pokrytych... rdzą. Nietypo-
we obiekty miałby powstać w centralnej części 
nowego rynku. Jednym z przeciwników tego 
projektu jest Joachim Otte. - Nie jestem przekona-
ny zarówno do tego pomysłu, jak i wcześniejszych 
projektów wykonanych przez Jerzego Stożka. 
Szczerze mówiąc koncepcja utworzenia rynku pod 
estakadą według mnie w ogóle nie jest tra�ona. 
Należy pamiętać, że choćbyśmy zainstalowali tam 

nieskończoną ilość paneli dźwiękoszczelnych, to 
z estakady nadal będą opadać w stronę rynku 
spaliny samochodowe i inne szkodliwe substancje 
gdyż są one cięższe od powietrza. Tutaj nie ma 
mowy o żadnym mikroklimacie. To nie jest dobre 
miejsce do spędzania wolnego czasu - szczególnie 
dla dzieci i osób starszych. Jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem byłoby wyburzenie estakady. Nie-
stety nie udało nam się to pomimo wieloletnich 
starań, a teraz gdy obiekt został wyremontowany, 
nie ma już na to szans. Chcemy jednak stworzyć w 
tym miejscu rynek, którego mieszkańcy nie będą 
się musieli wstydzić - mówi Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Chorzów.

Już teraz wiadomo jednak, że do realizacji 
kontrowersyjnego projektu prawdopodobnie nie 
dojdzie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta klub 
„Wspólny Chorzów” zaproponował własną wizję 
zagospodarowania centralnej części miasta. 
Projekt przygotowany przez spółkę Franta & 
Franta Architekci został bardzo dobrze przy-
jęty. - To jest dobra alternatywa dla istniejącego 
już projektu. Przedstawiając naszą propozycję 
chcieliśmy przede wszystkim przekonać prezy-
denta miasta do ogłoszenia otwartego konkursu 

architektoniczne-
go. Udało nam 
się to. Jeszcze w 
tym miesiącu 
o d b ę d z i e  s i ę 
spotkanie dla 
mieszkańców i 
radnych, na którym 
każdy będzie mógł 
wyrazić swoje opinie i 
przedstawić własne pomy-
sły – mówi Adam Trzebinczyk, 
przewodniczący klubu radnych „Wspólny 
Chorzów”. - Uważam, że tych projektów powinno 
być jak najwięcej. To musi być przestrzeń przy-
jazna i atrakcyjna dla mieszkańców. Chciałbym 
aby w przyszłości chorzowianie z przyjemnością 
przychodzili na ten rynek. Ostateczny projekt nie 
powinien wzbudzać tak wielkich, złych emocji. 
Dizajn oparty na wszechobecnej rdzy nie przeko-
nuje zarówno mnie jak i mieszkańców, z którymi 
mam nieustanny kontakt. Mam nadzieję, że uda 
nam się osiągnąć kompromis, a z wybranego pro-
jektu będzie zadowolona większość mieszkańców 
naszego miasta – dodaje.

P l a n y 
p r z e b u d o w y 
chorzowskiego 
rynku zakładają 
stworzenie nowej 

przestrzeni pu-
blicznej pomiędzy 

w y remontowa ną 
estakadą a ratuszem. 

Koncepcja zapropono-
wana przez spółkę Franta & 

Franta Architekci zakłada stworze-
nie nowoczesnej przestrzeni, przyjaznej dla 

mieszkańców miasta. Generalną zasadą projektu 
jest uwolnienie jej od ruchu autobusowego i tram-
wajowego. W rejonie ulicy Moniuszki, miałoby 
powstać nowoczesne centrum przesiadkowe. Taki 
wariant dałby miastu możliwość zbudowania 
rynku z prawdziwego zdarzenia. - Perspektywa 
stworzenia czegoś na kształt rynku to naprawdę 
bardzo dobry pomysł. Można powiedzieć, że cho-
rzowianie nie mają go od 1978, kiedy to zburzono 
w tym miejscu sporą część infrastruktury – mówi 
Jan Meyer, mieszkaniec miasta. Chorzowianie nie 
kryją również swojego zadowolenia spowodowa-
nego wizją pozbycia się spod Ratusza przystanków 
tramwajowych. - W okolicach rynku jest mnóstwo 
przystanków, a skupienie ich w jednym miejscu 
spowodowałoby nie tylko optymalizację przestrze-
ni, ale byłoby również sporym ułatwieniem dla 
użytkowników komunikacji miejskiej. Jeżeli władze 
mądrze poprowadzą tę inwestycję i nie ucierpią na 
tym inne przedsięwzięcia planowane przez miasto, 
to jestem jak najbardziej za. Zdecydowanie nie 
przekonuje mnie jednak obecny projekt. Czekam na 
coś lepszego - mówi Damian Kwiotek, mieszkaniec 
Chorzowa.

Zgodnie z nową koncepcją, przestrzeń pod 
estakadą ma być rozświetlonym pasażem z kil-
koma kioskami i panelami informacyjnymi. Na 
rynku pojawiłyby się m.in. fontanna, skate-park, 
ogród traw, parasole miejskie i tzw. multimedial-
ne eko-drzewo.

Zardzewiały Chorzów?

 Tomasz Breguła

Nowy projekt zaproponowany przez "Wspólny Chorzów", przypadł do gustu mieszkańcom miasta.



Uwaga oszuści!

Znów pojawiły się sygnały, że do 
starszych osób dzwonią oszuści 
podszywający się pod  pracowni-

ków ZUS i próbują umówić się na spo-
tkanie. Pod pretekstem przeliczenia 
emerytury czy wypłaty dodatkowego 
świadczenia oszuści próbują dostać się 
do mieszkań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
informuje, że wszelkie sprawy naszych 
klientów załatwiane są wyłącznie w sie-
dzibie Zakładu. Takie telefony, w których 
osoba przedstawia się jako pracownik Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych i próbuje 
umówić się na spotkanie w domu klienta 
powinny wzbudzić naszą czujność! To z 
całą pewnością oszust, a nie urzędnik ZUS. 

Takie przypadki najlepiej zgłosić od 
razu na policję. Apelujemy o ostrożność!

Poszukiwany  
sprawca napadu  
na bank

Policjanci z Częstochowy poszukują 
sprawcy napadu na bank. Do zda-
rzenia doszło 10 października tuż 

po 10:00 na ul. Kilińskiego. Komendant 
Miejski Policji w Częstochowie wyzna-
czył 5 tys. zł nagrody dla osoby, której 
informacje przyczynią się do ustalenia 
i zatrzymania sprawcy. 

Zamaskowany mężczyzna groził 
personelowi oraz klientom bronią i zażą-
dał wydania pieniędzy. Po skrępowaniu 
przebywających w banku osób, uciekł z 
placówki ze zrabowaną gotówką. Policjanci 
kryminalni przesłuchują obecnie świad-
ków i badają każdy trop, który mógłby 
doprowadzić ich do ustalenia i zatrzymania 
sprawcy tego napadu. Z częstochowskimi 
policjantami można skontaktować się pod 
całodobowym numerem telefonu tel. 0-34 
369-1255 lub bezpłatnym 997.

12 lat za  
126 lizaków?

126 lizaków padło łupem trzech mło-
dych mężczyzn, którzy napadli na 
sklep przy ulicy Tysiąclecia. Prze-

stępców zatrzymali policjanci z komisa-
riatu VII. Każdemu z zatrzymanych gro-
zi 12 lat więzienia.

Sprawcy weszli do sklepu i obezwład-
nili sprzedawczynię. Ukradli pudełko, w 
którym było 126 lizaków i dwie paczki 
prezerwatyw. Myśleli, że unikną odpo-
wiedzialności. Sprzedawczyni natychmiast 
o napadzie poinformowała policjantów. 
Stróże prawa zareagowali bardzo szybko, 
zatrzymując trzech młodych mężczyzn w 

wieku 20, 21 i 22 lat. Wszyscy tra�li do 
policyjnego aresztu. Każdemu z nich grozi 
teraz dwunastoletni pobyt w więzieniu.

Chciał zgwałcić 
17-latkę

Katowiccy policjanci zatrzyma-
li 26-letniego mężczyznę, któ-
ry próbował zgwałcić 17-letnią 

dziewczynę. Sprawcą, który przebywa 
w policyjnym areszcie, zajmie się pro-
kurator i sąd. Grozi mu dwunastoletni 
pobyt w więzieniu.

Dziewczyna została zaatakowana w 
budynku przy ulicy Gliwickiej. Pijany 
sprawca zaciągnął ją na strych i przewró-
cił na podłogę. Dziewczyna zachowała 
zimną krew i zdążyła wysłać do swojej 
matki SMS-a z prośbą o ratunek. Infor-
macja natychmiast tra�ła do policjantów 
z „siódemki”. Już kilka minut później prze-
stępca był w rękach mundurowych. Dzięki 
natychmiastowej reakcji do zgwałcenia 
nie doszło. 26-latek tra�ł do policyjnego 
aresztu. Teraz grozi mu dwunastoletni 
pobyt w więzieniu.

Skok na jubilera

Scena jak z amerykańskiego filmu 
rozegrała się w godzinach szczy-
tu w centrum Gliwic. Mężczyzna 

wszedł do sklepu jubilerskiego, sterrory-
zował ekspedientkę pistoletem, zażądał 
wydania złota. Ze skradzionym towarem 
wybiegł i uciekł w nieznanym kierunku. 
Ta historia nie skończyła się jednak dla 

niego „happy endem”. Młody bytomianin 
przekonał się, że popełnił błąd, który za-
waży na kilka przyszłych lat jego życia.

Sprawca napadu został zatrzymany 
przez policjantów na terenie dworca kole-
jowego. Dzięki błyskawicznej informacji od 
obsługi sklepu szybko postawiono w stan 
gotowości patrole. Na podstawie zapisu z 
monitoringu ustalono wygląd napastnika 
oraz kierunek jego ucieczki. Tuż przed 
godziną 13.00 jeden z patroli zatrzymał 
uciekającego mężczyznę. Po ustaleniach 
okazał się sprawcą „skoku na jubilera”.

Na wniosek policji i prokuratora Sąd 
Rejonowy w Gliwicach aresztował tymcza-
sowo na okres trzech miesięcy 18-letniego 
bytomianina. Mężczyzna usłyszał zarzuty 
dokonania rozboju z przedmiotem przypo-
minającym broń. Postępowanie prowadzi 
Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.

Przejechał leżącego 
człowieka

Tragedia na drodze w Lublińcu. Na 
leżącego na jezdni mężczyznę na-
jechał samochód. 56-latek zginął 

na miejscu. 
Dp tragedii doszło w rejonie skrzyżo-

wania ulic Klonowej i Niegolewskich. Jak 
wynika z wstępnych ustaleń policjantów, 
24-letni kierowca Opla jadąc w kierunku 
ulicy Częstochowskiej, najechał na leżące-
go na jezdni mężczyznę. 56-latek poniósł 
śmierć na miejscu. Dokładne przyczyny 
i okoliczności wypadku zostaną wyja-
śnione w prowadzonym postępowaniu 
przygotowawczym. 

Sprawca alarmu bom-
bowego  
zatrzymany

Kryminalni zabrzańskiej komen-
dy zatrzymali sprawce fałszywego 
alarmu bombowego. Mężczyzna 

informując telefonicznie o podłożeniu 
ładunku wybuchowego w placówce za-
brzańskiego oddziału ZUS spowodował 
konieczność przeprowadzenia akcji ra-
towniczej. Zatrzymany przyznał się do 
winy i dobrowolnie poddał karze.

Telefon z informacją, że w budynku 
ZUS-u przy ulicy Szczęść Boże w Zabrzu 
został podłożony materiał wybuchowy, 
odebrał o�cer dyżurny. Na miejsce skie-
rowano służby interwencyjne, w tym po-
licjanta z grupy minersko-pirotechnicznej. 
Funkcjonariusze podjęli czynności prze-
szukania budynku. Nie ujawniono żadnych 
materiałów ani urządzeń wybuchowych. 
Po zakończonej akcji kryminalni rozpo-
częli poszukiwania żartownisia. Okazał 
się nim 47-letni mieszkaniec Zabrza, który 
przyznał się do winy. Tłumaczył, że jest 
górnikiem i chce przejść na emeryturę. 
Próbował telefonicznie skontaktować się 
z pracownikami ZUS-u, w celu uzyskania 
informacji dotyczącej przyszłej emerytury. 
Niestety telefony były ciągle zajęte. Męż-
czyzna wyjaśnił, że bardzo go ta sytuacja 
zdenerwowała, a że „był po dwóch piwach”, 
zadzwonił na policję i poinformował o 
bombie. Zatrzymany mężczyzna dobro-
wolnie poddał się karze. Za taki czyn grozi 
kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8.

Śmierć 
na autostradzie

Tragiczny wypadek młodego mo-
tocyklisty z Chorzowa na zjeździe 
z autostrady A1 na A4 w Gliwicach. 

25-latek nie opanował motocykla na łuku 
drogi i uderzył w bariery. Długotrwała 
akcja reanimacyjna okazała się bezsku-
teczna, mężczyzna zmarł.

Gliwiccy policjanci wyjaśniają oko-
liczności i przyczyny tragicznego wypadku 
drogowego, do którego doszło na węźle 
autostradowym „Sośnica”. Na miejsce 
przyjechała policyjna ekipa dochodze-
niowo-śledcza oraz prokurator. Na czas 
oględzin miejsca zdarzenia zamknięto 
zjazd i wyznaczono objazd.

Szukali narkotyków – 
znaleźli "dziuplę"

W t r a k c i e  pr z e s z u k a n i a 
w miejscu zamieszkania 
podejrzanego o posiadanie 

narkotyków, policjanci z Lublińca ujaw-
nili pochodzący z kradzieży samochód. 
Okazało się, że 23-letni amator środków 
odurzających zajmował się też kradzie-
żami pojazdów.

Części do samochodów oraz vol-
kswagena passata, który jak się okazało, 
na początku roku został skradziony 
w Częstochowie znaleziono w trakcie 
przeszukania domu podejrzanego, w 
pomieszczeniach w gospodarczych. Śled-
czy ustalili, że młody człowiek na swoim 
koncie ma także inne kradzieże pojazdów. 
Kilka godzin później w rękach munduro-
wych był już także jego wspólnik, 25-letni 
mieszkaniec Częstochowy. Okazało się, 
że od początku roku łupem przestęp-
ców padło 8 pojazdów o łącznej wartości 
ponad 20 tys. zł. Jeden z samochodów, 
volkswagen polo, został skradziony w 
Herbach natomiast pozostałe, także 
różne modele volkswagenów, na terenie 
Częstochowy. Policjanci zajmujący się 
sprawą ustalili , że przestępcy nie zdołali 
skraść czterech innych pojazdów z uwagi 
na zastosowane przez właścicieli różne-
go rodzaju zabezpieczenia. Zatrzymani 
usłyszeli już zarzuty i decyzją prokuratora 
pozostaną pod policyjnym dozorem. Za 
popełnione przestępstwa grozi im teraz 
10 lat więzienia.

Porsche zderzyło 
się z autobusem

Do wypadku doszło 14 paździer-
nika przy ul. Le Ronda w Ka-
towicach-Dąbrówce, w rejonie 

skrzyżowania z ul. Wiertniczą. Porsche 
zderzyło się z autobusem linii 109. Czte-
ry osoby zostały ranne. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że najpierw samochód osobowy 
uderzył w jadące przed nim Porsche, a 
to zderzyło się z jadącym z naprzeciw-
ka autobusem linii 109. Cztery osoby 
zostały ranne. Kierowca auta i trzech 
pasażerów tra�ło do szpitala. Policja z 
katowickiej komendy sprawdzają oko-
liczności wypadku.

Mysłowiccy kryminalni 
zatrzymali 32-letniego 
mężczyznę, podejrzanego 
o usiłowanie zgwałcenia 
małoletniej. Do zdarzenia 
doszło 11 września 
tego roku w dzielnicy 
Brzęczkowice. Sprawca 
był poszukiwany m.in. na 
podstawie opublikowanego 
w mediach portretu 
pamięciowego. Zebrany 
w toku postępowania 
materiał pozwolił 
policjantom i prokuraturze 
na przedstawienie 
zarzutów i wystąpienie do 
sądu z wnioskiem o jego 
tymczasowe aresztowanie.

 
Od blisko miesiąca policjanci ślą-

skiego garnizonu prowadzili poszuki-
wania za mężczyzną, który dopuścił 
się przestępstwa seksualnego wobec 

małoletniej. Momentem zwrotnym 
okazała się interwencja przeprowadzo-
na w ubiegły wtorek przez strażników 
miejskich w Sosnowcu. Przejeżdżający 
patrol straży miejskiej został powia-
domiony przez kobietę o zauważeniu 
w zaroślach roznegliżowanego męż-
czyzny. Dowieziony przez strażników 
do komisariatu sprawca wykroczenia, 
zakwali�kowanego jako wybryk nie-
obyczajny, został przez policjantów 

szybko powiązany ze zdarzeniem z 
terenu Brzęczkowic. Zawiadomieni 
mysłowiccy kryminalni zajęli się po-
twierdzeniem tych informacji. Od tego 
momentu sprawa nabrała rozpędu a 
zebrany materiał dowodowy pozwolił 
ostatecznie śledczym i prokuraturze na 
przedstawienie zarzutów i wystąpienie 
do sądu z wnioskiem o zastosowanie 
tymczasowego aresztu. Mężczyźnie 
grozi teraz do 12 lat więzienia.

Pedofil zatrzymany?
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Po modzie na retro 
samochody przyszedł 
czas na audio vintage. 
Stary sprzęt muzyczny 
kupują ci, którzy chcą 
się wyróżnić, mieć coś 
niebanalnego, pasjonaci 
analogowych brzmień. 
Ale również ci, którzy 
szukają taniej „używki”. 
I kupują wzmacniacz, radio 
czy gramofon za 200-300 
złotych i wsiąkają. 

- Często zaczyna się się od zwykłej chęci wy-
różnienia się posiadaniem niebanalnych trudno 
dostępnych urządzeń, zaimponowania rodzinie, 
przyjaciołom, znajomym. Dobrym przykładem 
jest także chęć urządzenia wnętrza w nietypo-
wy sposób. Gramofony, magnetofony szpulowe, 
niektóre magnetofony kasetowe, ciekawe kon-
strukcje wzmacniaczy i amplitunerów, kolumny 
świetnie nadają się do tego celu, wtedy taki sprzęt 
pełni rolę efektownego mebla. Jeżeli sprzęt jest 
w dobrym stanie i w pełni sprawny, to jest po 
prostu używany. Ludzie posiadający współczesne 
zestawy audio, nawet z wyższej półki cenowej 
(sprzęt za co najmniej kilka do kilkunastu tysięcy 
złotych), zaczynają dostrzegać, a właściwie słyszeć 
wspaniałe brzmienie dobrze zaprojektowanego 
i starannie wykonanego analogowego sprzętu 
- mówi Łukasz Gliński z Dąbrowy Górniczej, 
pasjonat, entuzjasta i promotor sprzętu audio 
vintage na polskim rynku.

Dźwięk z analogowych źródeł jest naturalny, 
ciepły, miękki i przyjazny dla naszego ucha. 
Owszem, słychać szum w tle podczas odtwa-
rzania muzyki z płyt winylowych, kaset i taśm 
szpulowych, ale przecież będąc na koncercie 
jakaś forma  szumu  również funkcjonuje, gene-
rowany jest mechanicznie przez poruszające się 
przedmioty, elementy grających instrumentów, 
ludzi. Przy okazji warto podkreślić, że dobrze 
przechowywana czarna płyta jest praktycznie 
niezniszczalna, a płyty CD są dużo bardziej 
wrażliwe na warunki użytkowania.

Kilkadziesiąt lat temu producenci konku-
rowali między sobą jakością. W latach 70. i 
80. trwał  swoisty wyścig zbrojeń, który z nich 
zbuduje lepszy model. Całą elektronikę zabudo-
wywano w dobrej jakości naturalne materiały, 
drewno, szkło, aluminium, nierdzewne stopy 

metali, stąd niezwykłe ponadczasowe piękno i 
styl  wielu urządzeń.  

Sprzęt z założenia miał służyć przez wiele 
lat i konstruktorzy o tym wiedzieli, więc np. 
elementy ruchome w gramofonach, magnetofo-
nach szpulowych i kasetowych, były także wy-
twarzane z najlepszych dostępnych materiałów. 
Utrzymywane były także przez wiele lat zapasy 
magazynowe części zamiennych, co w znaczny 
sposób przyczyniło się do żywotności modeli 
wyprodukowanych przed kilkudziesięciu laty. 

Wielu ludzi woli jednak pójść do sklepu i 
kupić rzecz nową, z gwarancją. - Obawa przed 
zakupem sprzętu używanego często wynika z 
błędnego założenia, że taki sprzęt jest bardziej 
awaryjny.  Owszem często zdarza się konieczność 
drobnej naprawy, w końcu nabywamy przedmiot, 
który ma 30, 40 i więcej lat. Ale jeśli sprzęt jest 
dobrej klasy, starannie wybrany i zakupiony od 
uczciwego sprzedającego, najczęściej są to jakieś 
drobne łatwe do usunięcia usterki, typu spalone 
żarówki podświetlenia w amplitunerze, wymiana 
pasków napędowych w magnetofonie lub wy-
miana smarów w gramofonie. Przy odrobinie 
sprytu i umiejętności część takich czynności można 
wykonać samodzielnie, dysponując ściągnięta 
z internetu literaturą serwisową – podkreśla 
Łukasz Gliński.

Czasem zdarzają się problemy z nabyciem 
części zamiennych nawet tych podstawowych, 
takich jak paski napędowe, ale z pomocą przy-
chodzą serwisy aukcyjne  polskie i zagraniczne, 
fora internetowe.

Ile to kosztuje? Taki sprzęt może być stosun-
kowo tani (np. polski amplituner Merkury za 200 
zł), jak i bardzo drogi (legendarny Sansui za 4 tys. 
zł). - Dobrze zacząć swoją przygodę od budowy 
tańszego zestawu audio, opartego np. o polskie 
udane konstrukcje firm Unitra lub Radmor i 
potem stopniowo pogłębiać swoją pasję i rozwijać 
to hobby – uważa Łukasz Gliński.

Przyzwoitej jakości zestaw audio vintage pol-
skiej konstrukcji można zbudować już za około 

1000 zł. Budowa zestawu opartego o legendarne 
uznane na całym świecie konstrukcje np. marki 
Sansui lub Pioneer to już wydatek minimum 
kilku tysięcy złotych za sprzęt klasy hi-� z tzw. 
średniej i wyższej półki cenowej.

Audio vintage staje się biznesem. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają komisy, specjalizujące się 
w takim sprzęcie. Skąd jest on pozyskiwany? - 
Najczęściej z polskich i zagranicznych serwisów 
aukcyjnych i ogłoszeniowych, czasami źródłem 
zakupu mogą być różnego rodzaju giełdy elek-
troniczne, rzadziej pchle targi (najczęściej za-
chodnie) i targi staroci. Jest też pozyskiwany od 
osób, dokonujących wymiany swoich urządzeń 
na inne – mówi Łukasz Gliński.

Renesans urządzeń vintage audio jest zwią-
zany z szerszym zjawiskiem kulturowym. Osoby, 
wybierające vintage, zwykle cechuje wysoki po-
ziom potrzeb intelektualnych i kulturalnych (dobra 
literatura, muzyka, przedstawienie teatralne, �lm, 
sztuka). Moda na vintage wynika także z faktu 
pewnej celebracji słuchania muzyki. Trzeba zało-
żyć taśmę szpulową, przeczyścić szczoteczką płytę 
winylową, skalibrować ramię gramofonu... Może-
my na chwilę zatrzymać się w codziennej gonitwie, 
mieć odrobinę relaksu i możliwość odreagowania 
stresu. Można usiąść z �liżanką herbaty, kawy 
lub lampką wina i oddać się słuchaniu ulubionej 
płyty. To nie to samo co wciśnięcie przycisku 
na pilocie lub dotkniecie ekranu współczesnego 
smartphone'a czy tabletu...

Chcesz się wyróżnić, 
POSTAW NA VINTAGE

 Antoni Strzelecki

To może być inwesTycja
Starannie wybrany pod kątem stanu estetycznego i kondycji sprzęt uznanych marek, 

bardzo poszukiwanych na rynku modeli, może być i jest świetną inwestycją. Dobrym 
przykładem jest pierwszy odtwarzacz kompaktowy marki Philips model CD 100 z 1982 
roku . Jeszcze w latach 2000-2003 można było kupić go na serwisach aukcyjnych w Polsce 
za ok 800 zł, obecnie bardzo rzadko można trafić na model w cenie poniżej 1200-1500 
zł, a najczęściej spotyka się oferty sprzedaży za 2000 zł i więcej.

Najlepsze modele amplitunerów, wzmacniaczy i kolumn zawsze trzymają cenę. Tego 
sprzętu jest coraz mniej na rynku, a chętnych na jego zakup coraz więcej. To tak jak z 
samochodem - zabytkowy, odrestaurowany samochód legendarnej marki to świetna i 
zyskowna lokata kapitału...
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- Wystarczy, że wybierzesz klasę do 
której chodzisz, podręcznik z jakiego 
się korzystasz i już masz wszystkie 
rozwiązania z całej książki – tłuma-
czy Michał (14 l.), uczeń gimnazjum 
nr 3 w Chorzowie. Jak przekonuje, 
wykonanie zadania domowego z ma-
tematyki, �zyki czy chemii zajmuje 
mu zaledwie kilka minut. - Po prostu 
wchodzę na taką stronkę www.pra-
cadomowa.pl, szukam tego zadania, 
które mam zrobić i spisuję – dodaje. 
W nowo powstałym serwisie in-
ternetowym można znaleźć zbiory 
opracowań zadań z niemal wszystkich 
podręczników używanych w polskich 
szkołach. Strona oferuje ponad milion 
gotowych rozwiązań zadań szkolnych 
z przedmiotów ścisłych. Serwis prze-
znaczony jest dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponad gimnazjalnych.

Gdzie jeszcze można znaleźć in-
formacje? - Jeśli chodzi o przedmioty 
humanistyczne to głównie wikipedia. 
Najbardziej się przydaje podczas robie-
nia prac z historii. Gotowe wypracowa-
nia i streszczenia lektur można znaleźć 
na stronach www.sciaga.pl i www.bryk.
pl – mówi Marta (15 l.) uczennica gim-
nazjum nr 7 w Sosnowcu. Te serwisy 

internetowe oferują największą bazę 
wszelkiego rodzaju „pomocy szkol-
nych” w Polsce. Można tam znaleźć 
prawie 100 tysięcy materiałów przy-
datnych na każdym etapie kształcenia. 
- Jak robię pracę domową to prawie 
zawsze z internetem. Chyba wszyscy 
tak robią. Trzeba tylko uważać, żeby 
kilka osób nie miało takiego samego 
wypracowania. Zazwyczaj się jakoś 
dogadujemy, żeby potem nie było wto-
py – zaznacza.

Uczniowie twierdzą również, że 
nie wszyscy nauczyciele zdają sobie 
sprawę z tego, że ich prace pochodzą z 
internetu. - Było raz tak, że kilka osób 
oddało identyczną pracę. Pani pytała 
się wtedy kto od kogo spisywał – mówi 
Kuba (13 l.), uczeń SP nr 5 w Bytomiu. 
Niektórzy z nich zdają sobie jednak 
sprawę ze skali problemu. - Coraz 
częściej zadają nam specjalnie takie 
zadania, których nie można ściągnąć 
z internetu. Na przykład nauczyciel z 
polskiego kazał nam ostatnio napisać 
charakterystykę postaci literackiej i 
ustosunkować się osobiście do jego 
postawy i sposobu postępowania. Uwa-
żam, że to jest dobre rozwiązanie. To 
jest jednak nadal rzadkość. Zazwyczaj i 
tak wszystko można spisać z internetu, 
ewentualnie lekko przerobić i gotowe 
– mówi Piotr (17 l.) uczeń IV LO w 
Chorzowie.

Czy zadawanie prac domowych 
ma w dzisiejszych czasach jakikolwiek 
sens? To pytanie coraz częściej pada 
na korytarzach polskich szkół. Dla 
wielu uczniów internet staje się jedy-
nym źródłem wiedzy. - Po co wkuwać 
jak to wszystko jest w sieci? - pyta się 
Marta (17 l.), uczennica Zespołu Szkół 
nr 7 w Katowicach. - U mnie w klasie 
nawet kartkówki pisze się z telefonem 
pod ławką. Trzeba tylko usiąść gdzieś 
bardziej z tyłu i uważać na nauczy-
ciela, żeby nie przyłapał na ściąganiu 
– dodaje. Nauczyciele są zgodni – in-
ternet zabija w uczniach umiejętność 
samodzielnego i logicznego myśle-
nia. To z kolei obniża zdolność do 
przyswajania wiedzy i utrudnia lub 
uniemożliwia kontynuowanie nauki 
na wyższych uczelniach. Jednak nie 
wszystkich nastolatków to odstrasza. 
- Moja siostra jest po studiach i co z 
tego ma? Robi hamburgery na dworcu 
w Katowicach. To nie jest szczyt moich 
marzeń. Wolę już mieć jakiś konkretny 
zawód – mówi Sławek (18 l.), uczeń 
ZST nr 2 w Chorzowie. - Jak wracam 
ze szkoły to mam wiele ciekawszych 
zajęć niż nauka rzeczy, z których w 
przyszłości nigdy nie skorzystam. Uczę 
się tylko tego co muszę i tego co się 
kiedyś przyda – dodaje Szymon (18 l.) 

Jakie są to zajęcia? Wyniki 
sondażu przeprowadzonego przez 

dziennikarzy naszego tygodnika 
wśród uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych znajdujących 
się na terenie województwa śląskiego, 
nie napawają optymizmem. Niemal 
połowa naszych respondentów (47 
proc.) przyznaje, że po powrocie do 
domu zasiada przed komputerem. Za-
ledwie co piąty przyznaje, że uczęszcza 
na zajęcia pozalekcyjne. Spędzanie 
czasu z rodziną preferuje natomiast 14 

proc. Pozostałe formy organizowania 
wolnego czasu po powrocie ze szkoły 
to: wypad ze znajomymi (9 proc.), ak-
tywne spędzanie czasu (8 proc.) oraz 
czytanie książek (zaledwie 2 proc.). Na 
pytanie: „czy odrabiasz pracę domową 
przy pomocy internetu”, aż 83 proc. 
młodych respondentów odpowiedziało 
twierdząco. Nauczycielom nie pozo-
staje zatem nic innego jak pogodzić i 
zmierzyć się z tym faktem.

Mgr StaniSław Faber, 
Śląski Kurator Oświaty.

Takie postępowanie jest nieuczci-
we zarówno wobec innych, jak i wobec 
siebie samego. Nie ma przyzwolenia na 
przepisywanie z internetu gotowych ma-

teriałów, poza tym bezmyślne kopiowanie 
jest często powielaniem błędów, które wy-

stępują w tzw. gotowcach. Dynamiczny rozwój 
nowoczesnych technologii i zmiany zachodzące 

we współczesnym świecie nie pozostają bez wpływu na szkołę, a tym 
samym  kształcenie dzieci i młodzieży. Swobodny i nieograniczony dostęp 
do Internetu dla młodego pokolenia jest czymś naturalnym, natomiast 
rolą nauczycieli jest wskazywać np. adresy stron, które mogą być po-
mocne w przygotowywaniu się do lekcji. Internet można wykorzystać w 
sposób twórczy, informacje które tam znajdziemy mogą inspirować do 
samodzielnego myślenia.

Mgr GrzeGOrz HajKOwSKi,
nauczyciel języka polskiego.

Nauczyciele dysponują sposobami 
kompromitującymi zwyczaj korzystania 
z bryków i ściąg. Jednym z nich jest 
praktyka częstego organizowania prac 

pisemnych w szkole. Tej  kosztownej i 
pracochłonnej metodzie nic nie wyrówna, 

gdyż jest to prawie doskonały sposób weryfi-
kowania wiedzy; sprawdza nie tylko to, czy uczeń 

przeczytał, ale także to, czy zrozumiał. Doświadczenie podpowiada, że 
nic nie dadzą apele typu: kochani przestańcie ściągać. Zdarza mi się 
cytować zdania wyjęte z maksymalnie uproszczonych materiałów po-
mocniczych - za każdym razem odsłuchowi towarzyszy porozumiewawczy 
szmer niepokoju, dezorientacji. To ważny sygnał pokazać, że się zna ten 
"rynek". Można by też zapytać inaczej: co z tego, że teksty desygnowane do 
kanonu lektur spowija gęsta sieć świeżej i nadgryzionej gotowizny? Aktowi 
niewymuszonej lektury nic nie zaszkodzi, nie zaszkodzi również samym 
arcydziełom. Upowszechnienie negatywnych zwyczajów wpłynie jednak na 
inne sprawności.  Przełożą się one wkrótce na kondycję społeczeństwa, 
na morale, suwerenność decyzji oraz trwałość zasad. Czy warto sięgać 
prognozą aż tak daleko? Też pytanie. A w czyim interesie i dla czyjego 
dobra podejmujemy kwantum przerastających nas zadań? 

Tam pracę domową 
odrobią za ciebie
Streszczenia lektur szkolnych, tysiące wypracowań, a nawet gotowe rozwiązania zadań 
domowych... to wszystko można już znaleźć w internecie. Uczniowie są zachwyceni, nauczyciele 
biją na alarm. Czy dzisiejsi nastolatkowie potrafią jeszcze myśleć samodzielnie?

 Tomasz Breguła
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Pamiętaj o poniedziałkowej kontroli. 

Do tego jeszcze zbliżające się zebrania. Bę-
dziesz musiał nieźle popracować nad tym, 
żeby jeszcze zmieścić swoje zobowiązania 
towarzyskie. Nie rób nadziei komuś, komu 
bardzo na tobie zależy. 

Ryby 21.02. - 20.03.
Koniecznie weź ze sobą nowe zdjęcia. 

Postaraj się, w czwartek, być wcześniej – trze-
ba korzystać z każdej okazji. Sprawy bankowe 
okażą się bardziej skomplikowane, niż to wy-
glądało na początku. Długa rozmowa pozwoli 
honorowo zakończyć zadawniony spór.

Baran 21.03. - 20.04.
Dopiero we wtorek poznasz część 

szczegółów niezbędnych w czasie rozmowy 
z szefostwem. Zadbaj o swój wypoczynek – 
nie daj “wcisnąć” sobie w tych dniach dodat-
kowej pracy. Wieczorny telefon będzie mieć 
swoją wartość.

Byk 21.04. - 21.05.
Nikt nie oczekuje teraz od ciebie nie-

omylności, po prostu ważna jest każda opinia, 
a decyzja będzie podjęta i tak przez kogoś in-
nego. Jeśli dobrze wszystko poukładasz, to 
uda ci się obejrzeć wszystkie odcinki serialu, 
który tak przypadł ci do gustu.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Przed tobą sporo wydatków, ale nicze-

go już nie zmienisz. Lepiej teraz przeprowa-
dzić większość prac i później mieć chwilę dla 
siebie. Nie umawiaj niczego ważnego na przy-
szłą sobotę, chyba, że masz tak mocne nerwy. 

Rak 22.06. - 22.07.
Będziesz teraz mógł udoskonalić 

swoje umiejętności. Skorzystaj z okazji, ale 
nie obiecuj zbyt wiele. Nie wszystko zależy 
od ciebie – pamiętaj o hierarchii w fi rmie. 
W czwartek czeka cię dłuższa podróż, a więc 
w domu będziesz bardzo późno.

Lew 23.07. - 22.08.
Przełomem w waszej znajomości oka-

że się spotkanie na przystanku. Pod koniec 
tygodnia czeka cię kilka poważnych wieczor-
nych rozmów. Dla dobra sprawy zmień swoje 
przyzwyczajenia i bądź częściej dyspozycyjny.

Panna 23.08. - 22.09.
Już niedługo wrócisz do dawnej formy. 

Bez systematycznych treningów i ćwiczeń 
niewiele osiągniesz, dlatego warto skorzystać 
z propozycji złożonej przez Barana. Swoją 
drogą, powinieneś tam wreszcie napisać.

Waga 23.09. - 23.10.
Lepiej skorzystaj z rady Wodnika 

i wstrzymaj się z dalszymi zakupami. Pod 
koniec tygodnia możesz być poproszony jako 
świadek w pewnej delikatnej sprawie - lepiej 
nie odmawiaj, chociaż wolałbyś wyjechać 
stąd najdalej jak można.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Musisz przyzwyczaić się do stylu 

twoich nowych znajomych. Oczywiście, jeśli 
chcesz naprawdę spróbować jeszcze raz 
zdobyć trofeum. Spójrz na piątkowe zdarzenie 
bez uprzedzeń, tak jakbyś był tylko widzem.

Strzelec 23.11. - 21.12.
Lew liczy na twoją pomoc. Jesteś tro-

chę jak między młotem a kowadłem. Czwar-
tek - to dobry dzień na podjęcie rozstrzygają-
cej decyzji. W tym tygodniu spotkasz kogoś, 
kto lubi te same fi lmy - porozumienie muro-
wane. 

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Nie spodziewaj się jakichś ulg, jeśli 

chodzi o rozliczenia. Masz szczęście, że ro-
dzinne święto przypadło tym razem w środku 
tygodnia. Dzięki uprzejmości kilku osób zdą-
żysz na czas z płatnościami.

Hogatha

Urlop wychowawczy przy-
sługuje jednemu z biolo-
gicznych rodziców dziecka 

lub opiekunowi. Celem urlopu jest 
zapewnienie opieki nad dzieckiem 
przez okres trzech lat. 

Wniosek o urlop wychowaw-
czy powinien spełniać szereg wa-
runków, aby odniósł zamierzony 
efekt. Musi mieć odpowiednią 
formę i zawierać szereg infor-
macji, musi być także złożony 
we właściwym terminie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi do-
kumentami. Udzielenie urlopu 
wychowawczego następuje wy-
łącznie na wniosek pracownika. 
Pracodawca nie może odmówić 

udzielenia wniosku pracowniko-
wi, jeśli wniosek spełnia formalne 
wymogi, gdyż zobowiązuje go do 
tego prawo pracy. Wniosek o urlop 
wychowawczy musi być złożony 
na piśmie i musi zawierać nastę-
pujące informacje: pełne imię i 
nazwisko dziecka, pełne imię i 
nazwisko wnioskodawcy, datę 
rozpoczęcia oraz datę zakończe-
nia urlopu wychowawczego, okres 
wykorzystanego do tej pory urlopu 
wychowawczego. Aby wniosek o 
urlop wychowawczy został przy-
jęty przez pracodawcę, muszą być 
do niego dołączone wymagane do-
kumenty. Należy do nich pisemne 
oświadczenie drugiego z rodzi-
ców lub opiekunów, w którym 

rezygnuje on z zamiaru skorzy-
stania z urlopu wychowawczego 
w tym samym czasie. Do wniosku 
należy także dołączyć oświadcze-
nie, w którym wnioskodawca 
oświadcza, że nie posiada innych 
tytułów do ubezpieczeń w okresie, 
w którym będzie przebywać na 
urlopie wychowawczym. Trzecim 
dokumentem jest oświadczenie 
wnioskodawcy o braku ustalone-
go prawa do emerytury lub renty. 
Wniosek o urlop wychowawczy 
należy złożyć przynajmniej na 
dwa tygodnie przed planowanym 
pójściem na urlop. Jeśli wniosek nie 
zostanie złożony w tym terminie, 
pracodawca ma prawo do zachowa-
nia dwutygodniowego okresu i nie 

musi udzielić go na dzień wpisany 
we wniosku. Jest to jednak kwestia 
do uzgodnienia między wniosko-
dawcą i jego pracodawcą – można 
również złożyć wniosek dużo 
wcześniej, a pracodawca może 
udzielić urlopu wcześniej, jeśli tak 
zostanie uzgodnione. Wniosko-
dawca ma prawo cofnąć wniosek o 
urlop wychowawczy, jednak musi 
to zrobić nie później niż tydzień 
przed dniem rozpoczęcia urlopu. 
W tym celu musi złożyć wniosek 
o cofnięcie również w formie pi-
semnej. Od pracodawcy nie jest w 
takim przypadku wymagana zgo-
da, jednak przy niedotrzymaniu 
terminu nie musi przyjąć takiego 
dokumentu.

Kilka dni przed planowanym przy-
jęciem przeznaczmy wolny czas na 
przygotowanie z dzieckiem koloro-
wych zaproszeń, które da ono swoim 

kolegom i koleżankom, które chce zaprosić, 
możemy też zrobić zaproszenia dla rodziców 
uczestników przyjęcia, jeśli mają być obecni. 
Jeśli przyjęcie ma być w formie np. Balu Prze-
bierańców lub jeśli dzieci będą miały okazję 
popluskać się w nadmuchiwanym basenie, 
warto wspomnieć o tym w zaproszeniu, albo 
po prostu zawiadomić o tym rodziców dzieci, 
żeby mogli je odpowiednio przebrać lub zaopa-
trzyć w stroje kąpielowe. Dobrym pomysłem 
jest organizowanie tematycznych przyjęć np. 
indianie, w królewskim zamku, w dżungli, 
trzeba wtedy zadbać o odpowiedni wystrój 
domu. Co przygotować dla milusińskich 
do jedzenia? Oczywiście podstawa to tort, 

kolorowy, może w jakimś 
fikuśnym kształcie np. 
samochodu czy kro-
kodyla, koniecznie 
ze świeczkami 
(t y le  i le  lat 
ma jubilat), 
które jubilat 
zdmuchnie. 
Do pic ia 
k o l o r o -
w e  s o k i 
owocowe, 
bezalkoho-
lowy szam-
pan i małe 
p r z e k ą s k i 
np. koreczki, 
ciasteczka, małe 
kanapki, kolorowe 
galaretki, owoce, a 
na ciepło możesz podać 
np. parówki w cieście nale-
śnikowym lub pieczone kawałki 
kurczaka. Przy całej zabawie dom też powinien 
wyglądać uroczyście czyli dużo kolorowych 
balonów, serpentyn, wstążek (z pomieszczenia, 
w którym odbywa się zabawa wynieś szklane 
i niebezpieczne przedmioty).  Dzieci trzeba 
czymś zająć przez czas trwania przyjęcia, 
warto więc wcześniej przygotować wspólnie 
z dzieckiem listę zabaw i konkursów (np. jabł-
ko na nitce, malowanie twarzy specjalnymi 
farbkami, wykonanie prostych samolotów 
orgiami, puszczanie baniek mydlanych) - oraz 
jakieś małe nagrody (np. lizak, kredki, gum-
ki do włosów). Ważne jest, aby tak sprytnie 
poprowadzić zabawy żeby każde dziecko coś 
wygrało i żeby żadne nie było smutne z powo-
du przegranej. Przygotuj też wcześniej płytę 
z ulubionymi dziecięcymi przebojami, wesoła 
piosenki w tle na pewno pomogą w zabawie. 

Zdjęcia zrobione podczas 
urodzinowego party, 

Twoja pociecha będzie 
mogła podarować 

kolegom. Wy-
cieczka. Inny 

pomy s ł  na 
u c z c z e n i e 
u r o d z i n 
dziecka to 
wycieczka. 
M o ż e s z 
z a b r a ć 
s a m e g o 
jubilata lub 

z kilkorgiem 
kolegów do 

kina na f ilm 
dla dzieci lub do 

teatru na bajkowe 
przedstawienie. Może 

to być też wycieczka do 
wesołego miasteczka, cyrku, 

na basen lub do zoo. Pamiętaj 
przy tym o małych słodkich niespodzian-
kach: kolorowe cukierki, lizaki, a jeśli jest 
taka możliwość to zafunduj dzieciom watę 
cukrową lub lody. Po seansie � lmowym lub 
po oglądaniu zwierzaków w zoo dzieci mają 
tyle wrażeń, że już nie trzeba organizować im 
zabaw i konkursów, wystarczy porozmawiać 
o tym co widziały. Wycieczka może też mieć 
formę spaceru do lasu, który zakończymy 
piknikiem – więc koniecznie weź koc i małe 
przekąski, może mały symboliczny torcik i 
oczywiście bezalkoholowy szampan. Szukanie 
prezentu. Jeśli nie organizujesz przyjęcia ani 
wycieczki, to warto przygotować zabawę w 
szukanie prezentu. Podarunek dla jubilata 
schowaj i wyznacz na podłodze kilka ścieżek 
ułożonych z cukierków, po tych ścieżkach 
maluch będzie szukał prezentu. 

Urlop wychowawczy – jak złożyć wniosek...

Jak przygotować 
urodziny dla dziecka?
Dzień urodzin dla każdego 
dziecka jest dniem 
wyjątkowym, dlatego 
warto zadbać o to, aby 
uczcić urodziny pociechy. 
Jest dużo fi rm, które 
zajmują się profesjonalnym 
organizowaniem urodzin dla 
dzieci, ale warto poświęcić 
czas dziecku i przygotować 
urodziny samemu, wtedy 
i satysfakcja większa i z 
pewnością zaoszczędzimy 
trochę pieniędzy. 
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 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

 Do sprzedania dom wolnostojący, 
dwukondygnacyjny usadowiony na 
działce ok.500m2.  Tel. 603 242 344

 Oferujemy do sprzedaży mieszka-
nie 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

 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

 Sprzedam SAAB-a, 95, 2003 r, 
10.500 zł, pena opcja, pełna doku-
mentacja, kontakt  502 173 400.

 Sprzedam Fiata SEDICI 1,6 rok 
2007 r, dobry stan, pierwszy właści-
ciel, 501 740 774 po 17 –tej. 

P R A C A

 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 

 Szukamy energicznych pracowni-
ków do pracy w � rmie � 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 � nanso-
we. Tel. 512 375 820

 Zatrudnię solidne osoby do rozklejania 
ulotek na terenie całegoŚląska od ponie-
działku 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

 Fryzjer – wizyty 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

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

 Odznaczenia, medale kupię ,okolice 
Katowic, płacę gotówką.  Tel: 601 837 182

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

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

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

wickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ze-
spół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; DĄBROWA GÓRNICZA: CH 
Real; CHORZÓW:  CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; ZABRZE: CH M1; 
ISTEBNA: ośrodek wczasowy Zagroń; KORBIELÓW: ośrodek Jontek 
– Pilsko; WOLBROM; MYSŁOWICE: CH Real; KWK Wesoła.

www.kurierpolski24.plGazeta online:
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Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZA NA 
TELEFON 662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl

Ogłoszenia
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 25.10.2013 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 51 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 47 to „PŁAKAĆ JAK BÓBR”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Mariola Skołt.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 47 to „POLSKIE DROGI”. Zwycięzcami zostali Krzysztof Ałtyn i Marian Michułka.
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 - w godle Polski, 5 - stolica Kuby, 8 - kwitnie tylko raz, 9 - mieszkaniec Lesotho i RPA, 11 - lobia, fasolnik 
egipski, 12 - zażalenie, 15 - mit. rzym. bóg ognia, 17 - składnik czekolady, 20 –kamień w pierścionku, 21 - frywolny taniec, 
24 - przeciwległy nadirowi, 25 - ślimak morski, 28 - ozdoby hełmu, 29 - rybka akwariowa, 32 - kuzyn kaczki, 33 - glinia-
ny olbrzym, 36 - jeleń w Pn. Ameryce, 39 - ptak z rodziny nektarników, 42 - mit. gr. piekło, 43 - miasto w Turcji, 45 - łow. 
sygnał zakończenia łowów, 46 - kolega, 47 - ozdoba tałesu. 

PIONOWO: 1 - łow. odpowiedź na sygnał, 2 - roztwór koloidowy, 3 - zoo. łasica, 4 - klatka � lmowa, 5 - np. gimnastyczna, 
6 - płoć kaspijska, 7 - jezioro w Afryce, 10 - nieciągła deformacja tektoniczna, 13 - drzewo zwrotnikowe, 14 - podhalański 
gospodarz, 16 - krab mrugacz, 17 - taniec ukraiński, 18 - pokarm kanarków, 19 - odm. pszenicy, 21 - przejażdżka saniami, 
22 - wynalazca dynamitu, 23 - niemiarowość tętna, 26 - robota, 27 - miano, 30 - wódz madziarów, 31 - do uszczelniania 
szyb, 34 - dwukołowa taczka, 35 - związek organiczny stosowany w przemyśle spoż. i perfumeryjnym, 37 - ptak z rodz. ibi-
sów, 38 - ojczyzna Odyseusza, 40 - imię męskie, 41 - strojna suknia w XVIII. w, 44 - ukryta granica ogrodu. 

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 arganowe
pielęgnuje i nawilża
Kremowe mydło z olejkiem arganowym i gliceryną. Zaperfumowane łagodną, ale głęboką i szykow-
ną kompozycją opartą na złotych nutach wanilii, jaśminu, sandałowca i olejku bergamotowego. Po-
lecane pod prysznic i do kąpieli.

MYCIE PIELĘGNACJA RELAKS: • Łagodnie oczyszcza i pielęgnuje skórę w czasie mycia.
    • Zawiera substancje o działaniu odżywczym.
    • Delikatne dla skóry, nie powoduje podrażnień.
    • Tworzy kremową pianę, która uprzyjemnia kąpiel.
    • Pozostawia skórę pachnącą i zadbaną.

Już 24 października rusza 
jedno z naj ciekawszych wyda-
rzeń  na muzycz nej mapie 

Pol ski. 

Festi wal gościł już tak znakomi-
tych muzyków jazzowych jak Wal-
lace Roney, Vic tor Men doza, Kurt 
Rosenwin kel, Ravi Col trane, Jim 
Black, Matt Mit chel, Geo rge Cables, 
Lars Daniels son, John Parrri celli. 

Tym razem również nie zabraknie 
wybitnych przedstawicieli tego 
gatunku.

Naj młodsi słu cha cze będą 
mogli uczest ni czyć w pre mie rze 
“Bajki o jaz zie” – edu ka cyj nego 
musicalu jaz zo wego. Zapewni on 
nie tylko dobrą zabawę, ale rów nież 
umoż liwi zapo zna nie się z róż nymi 
rodza jami muzyki jaz zo wej i jej 
instru men ta li styką. Międzynarodowy Festiwal 

im. Krzysztofa Pende-
reckiego zbliża się wiel-

kimi krokami. Koncerty, wystawy 
multimedialne, artystyczne filmy 
animowane... to wszystko już od 22 
października w podziemiach Ko-
palni Węgla Kamiennego Guido w 
Zabrzu.

Czterodniowy festiwal, który w 
zamyśle organizatorów ma stać się 
wydarzeniem cyklicznym, odbędzie 
się w miejscu wyjątkowym - sali kon-
certowej znajdującej się 320 metrów 
pod ziemią. Zainauguruje go koncert, 
podczas którego - w obecności samego 
Krzysztofa Pendereckiego - artyści z 
całego świata będą wykonywać utwory 

wielkiego mistrza. Wśród nich znajdą 
się m.in. francuski klarnecista Mi-
chel Lethiec, izraelski pianista Itamar 
Golan oraz wiedeński skrzypek Igor 
Malinovsky, którzy wystąpią również z 
towarzyszeniem orkiestry Filharmonii 
Zabrzańskiej pod batutą dyrektora 
festiwalu. Tym razem Jerzy Dybał 
nie ograniczy się jednak wyłączne do 
dyrygowania. Zagra bowiem na kon-
trabasie oraz thereminie. Instrument 
stworzony przez sowieckiego naukow-
ca, Lwa Termena, znany jest przede 
wszystkim ze ścieżek dźwiękowych 
do � lmów Hitchcocka oraz serii „Star 
Trek". Dźwięki wydobywane przez 
ten osobliwy instrument są ubogie 
harmonicznie i przypominają w swym 
brzmieniu wycie, jęk, kobiecy głos, 
gwizd, piłę, f let, skrzypce lub inne 
instrumenty.

Krzysztof Penderecki, który w tym 
roku obchodzi swoje 80. urodziny nie 
ukrywa, że ze Śląskiem łączy go bar-
dzo wiele. Przez lata współpracował 

bowiem z Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia. Tutaj 
mieszka również jego rodzina. Kon-
trowersyjny kompozytor nie stroni 
od nowych wyzwań i sposobów 
prezentacji swoich dzieł. Świadczy 
o tym m.in. współpraca z Johnnym 
Greenwoodem – gitarzystą i kompo-
zytorem jednego z najważniejszych 
współczesnych zespołów muzycznych 
- Radiohead. Owocem ich współpracy 
jest album "� renody For � e Victims 
Of Hiroshima”, który ukazał się na 
początku 2012 r. Kompozycje można 
było usłyszeć na żywo m.in. podczas 
ubiegłorocznego Open'er Festval w 
Gdyni.

Informacje dotyczące rezerwacji, 
sprzedaży biletów oraz programu 
można uzyskać pod numerem telefo-
nu: (+48) 32 271 40 77, w kasie Za-
bytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
Guido lub na stronie internetowej 
www.penderecki320.com

P R O G R A M
24.10

19.00/RGG Trio & Woj ciech Lich tań ski/Aka de mia Muzyczna w Kato wi cach
25.10

19.00/Jazz to Jazz: Groningen & Katowice/Aka de mia Muzyczna w Kato wi cach
26.10

11.30/“Bajka o jaz zie”/Cen trum Kul tury Kato wice
20.00 - 21.15/Ewa Bem z zespo łem/Cen trum Kul tury Katowice
21.30 - 23.00/Paolo Fresu Devil/Cen trum Kul tury Kato wice

27.10
11.30/“Bajka o jaz zie”/Cen trum Kul tury Kato wice
19.00 - 20.00/Bobby Watson & Conrad Herwig wraz z sek cją Aka de mii Muzycz nej 
w Kato wi cach/Cen trum Kul tury Kato wice
20.30 - 22.00/ Yellowjackets/Cen trum Kul tury Kato wice

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sjf.ck.art.pl.

8. Silesian Jazz Festi valMuzyka Pendereckiego 
w zabytkowej kopalni
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Po tym jak reprezentacja 
Polski ostatecznie straciła 
szanse na awans na Mi-
strzostwa Świata, które w 

przyszłym roku odbędą się w Brazylii, los 
Waldemara Fornalika wydaje się być prze-
sądzony. Kandydatów na objęcie schedy 
po byłym szkoleniowcu Ruchu Chorzów 
nie brakuje. Wśród nich znalazły się takie 
sławy jak Dick Advocaat, Avram Grant, 
Gerard Houllier czy Raymond Domenech. 
Wiele wskazuje jednak na to, że nowym 
selekcjonerem zostanie... obecny trener 
Górnika Zabrze, Adam Nawałka!

Szkoleniowiec nie raz już udowodnił, że 
potra� wydobyć z prowadzonej przez siebie 
drużyny to co najlepsze, stawiając zarówno 
na weteranów jak i młodych zawodników, 
zaczynających dopiero swoją przygodę z 
dorosłą piłką. To daje efekty. Zabrzanie w 
tym sezonie spisują się znakomicie, a do 

prowadzącej w tabeli Legii Warszawa tracą 
zaledwie dwa punkty. Nic więc dziwnego, 
że jego kandydaturę poważnie rozważa 
Zbigniew Boniek. Według dziennikarzy 
Przeglądu Sportowego, prezes PZPN jest 
już po słowie z trenerem Górnika Zabrze. 
Tematem rozmowy miała być oczywi-
ście jego praca z reprezentacją Polski w 
najbliższych miesiącach. Tę wiadomość 
dodatkowo uwiarygadnia fakt, że nową 
umowę z Górnikiem podpisał dopiero w 
czwartej kolejce obecnego sezonu. Zarząd 
klubu nie chciał się zgodzić na stawiane 
przez niego warunki. W końcu doszło do 
porozumienia a szkoleniowiec postawił 
na swoim. W przypadku otrzymania pro-
pozycji prowadzenia kadry będzie mógł 
bez konieczności zapłaty odszkodowania, 
rozwiązać kontrakt z Górnikiem i przejąć 
stery reprezentacji.

- Z kadrą powinien pracować Polak – 
tak uważa były selekcjoner reprezentacji, 

Jerzy Engel. Podobne głosy pojawiają się 
w środowisku piłkarskim coraz częściej. 
Zbigniew Boniek co prawda nigdy nie po-
wiedział tego wprost, ale wszystko wskazuje 
na to, że i on będzie skłaniał się ku takiej 
opcji. Zatrudnienie uznanego, zagranicz-
nego szkoleniowca wiąże się z ogromnymi 
kosztami. To jednak nie jedyny powód dla 
którego zarząd PZPN niechętnie bierze 
pod uwagę taką opcję. Wszystko wskazuje 
na to, że brak awansu drużyny narodowej 
pod wodzą Leo Beenhakkera na ostatni 
mundial, wciąż odbija się czkawką nie tyl-
ko kibicom. Z drugiej strony przykłady 
Waldemara Fornalika i Franciszka Smudy 
pokazują, że trener, który odnosi sukcesy 
w Ekstraklasie, nie zawsze sprawdza się w 
reprezentacji. Istnieje zatem spore ryzyko, 
że Adam Nawałka mógłby podzielić losy 
swoich poprzedników.

Jak do sprawy ustosunkuje się sam klub? 
Póki co zarząd milczy. Mimo to o�cjalnie 

potwierdzono już informację jakoby przed-
stawiciele PZPN kontaktowali się telefo-
nicznie z prezesem Górnika, Arturem 
Jankowskim, z zapytaniem o dostępność 
szkoleniowca tuż po porażce drużyny na-
rodowej z Ukrainą. Ten prawdopodobnie 
nie ma w tej sytuacji nic do powiedzenia. 
Poza wspomnianą klauzurą, klub winny jest 
bowiem swojemu trenerowi kilkaset tysięcy 
złotych. Sam szkoleniowiec nie mówi o tym 
głośno, ale tę informację potwierdza nawet 
Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent 
miasta. Wszystko ma się zmienić dopiero 
w przyszłym roku, kiedy w Zabrzu otwarty 
zostanie nowy stadion, a dochody klubu 
– wedle prognoz – wzrosną do około 6 
mln zł rocznie. Dopiero wówczas Adam 
Nawałka może liczyć na spłatę należnych 
mu pieniędzy. Czy będzie wtedy jeszcze 
trenerem Górnika Zabrze? Okaże się już 
wkrótce.

Tomasz Breguła

Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią do naszej redakcji 16 października i podadzą hasło: „Sex Guru”, 
otrzymają od nas podwójne zaproszenia na najseksowniejszą komedię 2012 roku. Przezabawna sztuka 
austriackiego komika Wolfganga Weinbergera „Sex Guru” zostanie wystawiona 17 października w 
Centrum Kultury Katowice. Na kontakt czekamy do godziny 11:00 pod numerem telefonu: 32-494 33 57.MAMY DLA WAS BILETY!

Nawałka 
zastąpi ForNalika?
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