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Bez zmian 
w śląskiej PO
Tomasz Tomczykiewicz na-

dal będzie pełnić funkcję 
szefa śląskich struktur PO. 

Tak zdecydowali podczas ponie-
działkowego spotkania uczestnicy 
Zjazdu Regionu Śląskiego partii, 
które odbyło się w chorzowskim 
Teatrze Rozrywki. 

Poparło go aż 354 delegatów na 
470 uprawnionych. Kontrkandyda-
tem był Zbigniew Zduniak z my-
słowickich struktur PO na którego 
oddano 42 głosy. 12 głosów było 
nieważnych. Tomasz Tomczykie-
wicz, który pełni mandat posła od 
czterech kadencji po raz pierwszy 
został szefem śląskiej PO w 2003 r. 
Trzy lata później, gdy z wyborów w 
ostatniej chwili wycofał się Grze-
gorz Dolniak, został wybrany na tę 
funkcję ponownie. Podobnie było w 
2010 roku gdy Dolniak zrezygnował 
po raz drugi. Tomczykiewicz od 
czerwca 2006 r. do października 
2010 r. był wiceprzewodniczącym 
PO. Od 20 grudnia 2011 r. pełni 
też funkcję wiceministra gospo-
darki. W latach 2010-2011 zasiadał 
również w nadzwyczajnej sejmowej 
komisji śledczej ds. wyjaśnienia 
śmierci Barbary Blidy. (TB)

Mniej ruchu.
Więcej kilogramów.
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Teraz szanse na uratowanie życia 
będą jeszcze większe. 4 zmo-
dernizowane sale operacyjne i 

dwa odnowione oddziały otwarto w 
szpitalu świętej Barbary w Sosnowcu. 
Ukończone inwestycje to część zakrojo-
nej na wielką skale modernizacji i pre-
zent na 25 urodziny placówki. Jak się 
okazuje, wygodnie i komfortowo może 
być również w szpitalu publicznym. 

Przy szpitalnym oddziale ratun-
kowym w Sosnowcu otwarto nową 
salę operacyjną. Trzy miesiące temu 
na podobną tra�ł Krzysztof Bernacki. 
Z Zabrza został przetransportowany 
do Sosnowca, po tym jak niefortunnie 
skoczył do wody, głową uderzył o dno. 
- Leżałem na OIOM-ie pod respiratorem. 
Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Prze-
szedłem na dział rehabilitacji, opieka 
jest bardzo dobra, rehabilitanci też. Po-
woli zaczynam palcami ruszać - mówi 
Krzysztof Bernacki, pacjent.

Teraz pacjenci po podobnych 
wypadkach będą tra�ać do szpitala w 
Sosnowcu. - Mamy sale w bezpośrednim 
sąsiedztwie oddziału ratunkowego, za 

ścianą SOR. To spowoduje, że będzie 
można rzeczywiście realizować działa-
nia w oparciu o liczony czas - podkreśla 
dr Czarosław Kijonka, ordynator SOR, 
szpital św. Barbary w Sosnowcu.

Kolejnym krokiem będzie pełna 
informatyzacja szpitala. Możliwość 
rejestracji przez Internet, system kolej-
kowy przy poradniach, elektroniczna 
ewidencja leków, czy ogólnodostępne 
WiFi. - Robot będzie szykował leki 
dla pacjenta. To jest bardzo prosty 
mechanizm. Lekarz na tablecie wy-
pisuje zlecenie, które idzie w systemie 

informatycznym po ścieżce WiFi. Robot 
otrzymuje zlecenie i wykonuje pracę 
- tłumaczy Iwona Łobejko, dyrektor 
szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Po-
tem leki pocztą pneumatyczną tra�ą 
do pacjenta. Te zmiany to nie wizja 
szpitala odległej przyszłości, a plany 
na najbliższy rok.

Pan Alfred Skupień ma 87 lat, to 
jego drugi pobyt w szpitalu w przeciągu 
roku. Nieustanna modernizacja jest dla 
niego przykrym wspomnieniem, ale jak 
podkreśla, rozumie, że żeby było lepiej, 
musi być gorzej. - Na jednym oddziale, 
to się niby skończyła przebudowa, ale 
na innych piętrach, to jeszcze słychać 
jak pracownicy robią - mówi. Bo nie 
ma odwrotu.

Kompleksowa informatyzacja, sys-
tem kolejkowy przy poradniach i WiFi 
dla pacjentów staje się standardem - nie 
tylko w prywatnych szpitalach. - Łatwiej 
pewne rzeczy sprawdzić, nie trzeba gonić 
za stosem papierów, które gdzieś się tam 
walają. Praktycznie możemy to sprawdzić 
na bieżąco - mówi dr n. med. Tadeusz 
Zębik, szpital Euromedic w Katowicach. 
To też więcej czasu poświęconego dla 
pacjenta.

Alicja van der Coghen 
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Bramorski nowym prezesem 

Kolei Śląskich

Tak zdecydowała rada nadzorcza spółki. 
Jego priorytetem ma być przeprowadzenie 
programu naprawczego Kolei Śląskich. 
Wcześniej Piotr Bramorski kierował By-
tomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. 
Teraz na stanowisku prezesa Kolei Ślą-
skich zastąpił odwołanego przez radę nad-
zorczą we wrześniu Michała Borowskiego.

Z Rudy Śląskiej do Watykanu

Po 24 dniach biegu i pokonaniu blisko 
1 600 km August Jakubik punktualnie 
o godz. 8:30 zameldował się w środę 16 
października na placu św. Piotra w Waty-
kanie. W ten sposób uczcił przypadającą 
tego dnia 35. rocznicę wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową. - Jestem szczę-
śliwy, że udało mi się w pełni zrealizować 
postawione przed sobą wyzwanie i w ten 
sposób upamiętnić naszego wielkiego ro-
daka, który w przyszłym roku zostanie ka-
nonizowany – powiedział rudzki ultrama-
ratończyk. August Jakubik jest medalistą 
Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym 
oraz 10-krotnym reprezentantem Polski 
na Mistrzostwach Europy i Świata w bie-
gu 24-godzinnym. Do niego należy rekord 
Polski w biegu 48-godzinnym - 370 km 
381 m. W swojej karierze przebiegł 134 
maratony. Co roku organizuje w Rudzie 
Śląskiej Międzynarodowy Bieg 12-godzin-
ny, na który przyjeżdżają najlepsi biega-
cze ultra z kraju i zagranicy. W 2012 roku 
wraz z Mariuszem Szostakiem zrealizował 
projekt „42 maratony w 42 dni”.

Rusza budowa Supersamu

Dom handlowy położony będzie w tym 
samym miejscu co jego poprzednik, przy 
ul. Piotra Skargi - w samym centrum Kato-
wic, w otoczeniu zabytkowej architektury 
modernistycznej miasta. Nowy Supersam 
udostępni blisko 21 tys. m kw. powierzchni 
handlowo-usługowej na pięciu kondygna-
cjach naziemnych i jednej podziemnej. Na 
trzech poziomach handlowych powstanie 
ponad 100 sklepów i punktów usługo-
wych, poziom drugiego piętra przezna-
czony zostanie na kino, punkty gastrono-
miczne i rekreacyjne oraz centrum fitness. 
Natomiast ostatnie kondygnacje zwień-
czające nowy budynek zostały przezna-
czone na parking obejmujący 400 miejsc 
postojowych. Zgodnie z harmonogramem, 
otwarcie Supersamu nastąpi jesienią 2015 
roku. Całkowity budżet inwestycji, wlicza-
jąc koszty budowy, szacowany jest na 
około 50 milionów euro.

Sprawdzisz, ile spóźni się autobus

To ma być przystanek w drodze do spraw-
niejszej komunikacji. W Tychach od poło-
wy listopada będzie można śledzić każdy 
ruch autobusu. Po ściągnięciu specjalnej 
aplikacji lub wejściu na stronę interneto-
wą, pasażerowie będą wiedzieć, gdzie 
dokładnie w danym momencie znajduje 
się autobus oraz jakie ma spóźnienie.

Są pieniądze, nie ma chętnych

Wywalczyli cztery miliony złotych, by 
wspierać zwalnianych hutników, ale 
na razie nie mają jak wydać pieniędzy. 
Specjalny program częstochowskiego 
pośredniaka, którym objętych ma zostać 
270 byłych pracowników Huty Często-
chowa, może okazać się niewypałem. 
Brakuje firm, które zechciałyby przyjąć 
do pracy zwalnianych z huty w zamian 
za ulgi i rekompensaty. Z przystąpieniem 
do programu nie palą się też sami zain-
teresowani, którzy na odchodne dostali 
wysokie odprawy. Tymczasem pieniądze 
z ministerstwa trzeba wydać do końca 
roku, inaczej przepadną. 

Nadchodzi nowa jakość w publicznej służbie zdrowia

Bez pośpiechu chociaż czasu zostało niewiele. 
Po tygodniach ciszy Rada Nadzorcza Kompani 
Węglowej zdecydowała się na rozmowę ze 
związkowcami... za zamkniętymi drzwiami. 

W ostatnich miesiącach Rada Nadzorcza Kompanii 
Węglowej dwukrotnie odrzuciła program naprawczy. 
Związkowcy domagają się w związku z tym wstrzy-
mania działań restrukturyzacyjnych. - Programu nie 
ma, natomiast działania są. Pracowników przenosi 
się z jednych kopalń do innych. Były takie założenia, 
no ale skoro program nie jest realizowany, to dziwimy 
się dlaczego tego typu działania są w dalszym ciągu 
prowadzone - mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności. Poprzedni program naprawczy zakładał 
między innymi zmniejszenie liczby kopalń z 15 do 
7. Zagrożonych było też aż 1000 miejsc pracy. Został 
odrzucony, bo był za mało restrykcyjny. - Najprościej 
jest oszczędzać na pracownikach, a tak naprawdę trzeba 
się zabrać za robotę i zwiększyć przychody w spółce. Leżą 

miliony ton węgla na zwałach, trzeba to sprzedać - argu-
mentuje Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności. 

O tym że spółka boryka się ze sporymi problemami 
wiadomo było kilka miesięcy temu. We wrześniu do 
dymisji podała się prezes spółki, Joanna Strzelec- Ło-
bodzińska. - Jesteśmy w bardzo ciężkim momencie. 
Jednak kryzys spowodował zdecydowane zmniejszenie 
popytu na nasz produkt - mówiła kilka tygodni temu 
Joanna Strzelec- Łobodzińska, była prezes Kompanii 
Węglowej. Jeszcze dwa lata temu ceny węgla na rynku 
światowym rosły, a kopalnie zarabiały. Sytuacja zmieni-
ła się w ciągu ostatnich miesięcy. - Trzeba będzie między 
innymi negocjować kwestie cen i odbioru węgla. Nie 
służy temu również to, że wtedy, kiedy węgiel zaczął się 
sprzedawać mamy problemy na przykład z transportem 
- uważa Bogusław Ziętek z WZZ Sierpień 80. Dlatego 
program naprawczy ma powstać najpóźniej do końca 
listopada. - Praktycznie to musi dotyczyć wielu sfer i 
musi prowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji 

węgla - podkreśla Marian Turek, przewodniczący rady 
nadzorczej Kompanii Węglowej. 

Są jednak takie, w których zmiany nie będą łatwe. - 
Mamy nadzieję że to się nie odbije na wynagrodzeniach 
i na zatrudnieniu - mówi Bogusław Ziętek z Sierpnia 
80. Sposobem na �nansowanie bieżącej działalności 
Kompanii Węglowej mają być obligacje. W piątek 
(18.10) na emisję zgodziła się Rada Nadzorcza spółki. 
- Zostanie w dużej mierze wydane na spłatę już wyma-
ganych zobowiązań, które do końca miesiąca mają być 
uregulowane. Tak naprawdę do dyspozycji Kompanii 
zostaje 500 mln złotych. To nie jest taka duża kwota, 
jak na tak wieki organizm gospodarczy - argumentuje 
Wojciech Żurawski, agencja Reuters. Zbliżający się 
sezon grzewczy daje nadzieję na poprawę. Planowanie 
w tak dużej korporacji odbywa się z wyprzedzeniem 
kilku miesięcznym, więc problemy nie rozwiązane dziś 
wrócą wiosną w zwielokrotnionej formie. 

Natalia Rasiewicz 

Co dalej z Kompanią Węglową?
Przedstawiciele Związków 
Zawodowych działających 
w Kompanii Węglowej spotka-
li się z radą nadzorczą spółki. 
Tematem rozmów był program 
restrukturyzacji zakładający 
m.in. redukcję zatrudnienia 
i kosztów pracy. W ostatnich 
miesiącach Rada Nadzorcza 
KW dwukrotnie odrzuciła 
przygotowany przez zarząd 
projekt, zalecając bardziej zde-
cydowane działania. 
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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

KUPON RABATOWY

taniej

5%
nie obejmuje produktów
super promocji

Sprawcy zdarzeń działają w wyspecjalizo-
wanych, kilkuosobowych grupach, których 
łupem pada „czarny kruszec” liczona w 
dziesiątkach ton. Dla kolejowych złodziei 

kradzież węgla to często jedyne źródło utrzymania.
Nie lubią gdy nazywa się ich (pospolitymi) 

złodziejami, o sobie mówią raczej: „zbieracze”. 
Schemat działania jest prosty. Kilkuosobowa 
grupka upatruje skład węglowy, a następnie ko-
rzystając z nieuwagi pracowników Straży Ochrony 
Kolei  podbiegają do wagonów, zrywają plomby i 
rozrzucają węgiel na tory. Po chwili jest on pakowa-
ny do worków i transportowany do samochodów 
osobowych lub busów, które już czekają w pobli-
żu. Złodzieje wybierają różne miejsca kradzieży, 
czasami jest tak, że okradane są składy węglowe 
znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania 
kolejowych złodziei – mówi Adam, który „pro-
cederem” zajmuje się od kilku lat. - Nie mam 
stałego miejsca pracy, a przecież trzeba z czegoś 
żyć. Węgiel to dla mnie ważne źródło utrzymania. 
Oczywiście jest ryzyko, że można „wpaść”, ale to 
mnie nie odstrasza – wyjaśnia. Podobnego zdania 
jest Radosław, bezrobotny od 15 lat. - Gdyby nie 
węgiel już dawno nie miałbym za co żyć. Wiado-
mo, że im więcej worków uda mi się przynieść, 

tym większy zysk. Najlepiej sprzedawać zimą, bo i 
większe zainteresowanie i wyższa cena, ale zbieram 
węgiel praktycznie przez cały rok - mówi. Pytany o 
to, ile na takich kradzieżach węgla można zarobić 
odpowiada jednak wymijająco. - Ceny są różne. 
Ktoś da więcej, ktoś da mniej. Generalnie w porów-
naniu do cen, jakie dyktują składy węgla u nas jest 
zawsze taniej i nie narzekamy na zbyt - dodaje. 

Jesteśmy w Mysłowicach na torach kolejowych 
w pobliżu niedziałającej już kopalni KWK Mysło-
wice. Od wczesnych godzin porannych wagony są 
obserwowane przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich 
to 54-letni Janusz. Nie jest zbyt chętny do rozmowy. 
Wiele już widział, jeszcze więcej przeżył, ale mimo 
grożącej odpowiedzialności karnej, nie wyobraża 
sobie by mógł zajmować się czymś innym. - Węgiel 
to łatwy zarobek, ale i bardzo ryzykowny. Ale ja mam 
nóż na gardle. Cóż robić, Panie - zaznacza.

Mysłowice to jeden z wielu przykładów, gdzie 
kradzież węgla jest na porządku dziennym. Podobne 
zdarzenia policja notuje w Katowicach-Szopie-
nicach, Rybniku czy Bytomiu. Łupem złodziei 
padają dziesiątki ton, a straty szacowane są na 

kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest i inny 
aspekt tych kradzieży. Rozsypany węgiel blokuje 
tory, co w konsekwencji prowadzi do wstrzymania 
ruchu pociągów i opóźnień. Zwykły „zbieracz” nie 
myśli jednak o konsekwencjach swojego czynu i 
odpowiedzialności. A przecież jak przypominają 
funkcjonariusze policji, za to przestępstwo można 
spędzić za kratkami nawet 10 lat.

Kradzieże węgla to w tej chwili jeden z bardziej 
dochodowych „interesów”. Są dostawcy towaru, 
jest rynek zbytu, jednym słowem wszystko funk-
cjonuje jak w szwajcarskim zegarku. „Biznes is 
biznes” – mówią żartobliwie śląscy „zbieracze”. I 
rzeczywiście tak jest. 

30-kilogramowy worek w składach węgla zwy-
kle kosztuje w granicach 28-30 złotych. Tymczasem 
węgiel zakupiony z tzw. „lewego” źródła kosztuje nas 
niemal połowę mniej. Pani Helena z Rudy Śląskiej 
ma małe 40-metrowe mieszkanie. Przyznaje, że 
gdyby nie gdyby nie węgiel niewiadomego po-
chodzenia, nie byłaby w stanie zimą się utrzymać. 
- Mam małą emeryturę i szukam oszczędności, gdzie 
tylko się da. Gdybym zaopatrywała się w węgiel w 

sposób tradycyjny, miesięczne opłaty mogłyby być co 
najmniej 2-3 razy wyższe – wyjaśnia.

Niska cena za węgiel lub inny towar zawsze 
przykuwa uwagę i zainteresowanie, a w takich 
wypadkach nigdy nie brakuje potencjalnych na-
bywców. Z kradzieżami na torach jest jednak tak, 
że częściej niż o zwykłych kradzieżach, możemy 
mówić o działalności zorganizowanych grup, które 
w sposób wyrachowany prowadzą „biznes” przy-
noszący pro� ty. 

Z procederem walczy Straż Ochrony Kolei, 
ale nawet działania prowadzone na szeroką skalę, 
nie są w stanie wykluczyć wszystkich zdarzeń. - 
Staramy się chronić składy kolejowe przewożące 
towar, w tym także węgiel organizując 2-3 osobowe 
patrole na szlakach najbardziej zagrożonych, głównie 
dotyczy do trasy Mysłowice-Katowice. W przypadku 
ujawnienia kradzieży specjalnie oddelegowane grupy 
wspólnie z patrolem policji próbują schwytać spraw-
ców. Nie zapominamy także o edukacji. Wspólnie 
z PKP PLK S.A prowadzimy akcję informacyjną: 
„Stop kradzieży na kolei”, która przynosi już dobre 
rezultaty. Przed dwoma laty w województwie śląskim 
ujawniliśmy ponad 2700 kradzieży węgla, ujęliśmy 
1533 sprawców. W tym roku statystyki są dużo lepsze. 
Odnotowaliśmy 974 zdarzenia i 115 sprawców – 
mówi starszy inspektor mg Paweł Boczek rzecznik 
Straży Ochrony Kolei 

Do kradzieży węgla na kolei będzie dochodziło 
tak długo jak długo będzie istniał popyt na tego typu 
surowiec. Policja przypomina, że nie tylko kradzież 
„czarnego” kruszcu jest przestępstwem, ale również 
jego zakup z niewiadomego źródła. - Zgodnie z artyku-
łem 291 i 292 kodeksu karnego za paserstwo nieumyślne 
grozi do 2 lat pozbawienia wolności, za umyślne można 
spędzić za kratkami do 5 lat – wyjaśnia nadkomisarz 
Tomasz Gogolin z Zespołu Prasowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

R E K L A M A

Z roku na rok rośnie liczba strat 
spowodowanych kradzieżami 
na kolei. Większość z nich do-
tyczy kradzieży węgla, a regio-
nem najbardziej narażonym jest 
województwo śląskie. 

 Kamil Puternicki Kradną węgiel by przeżyć
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lp. Rodzaj Sprzętu Producent Model Rok Produkcji Wartość wyceny

21. Mikrotunnelig Borthec BM-400 - 319 320,00 zł

22. Odpiaszczacz Bauer 250/60 - 173 220,00 zł 

23. Suwnica 5t - - - 21 312,00 zł

24. Ciężarowy Kia WD 54068 2005 17 880,00 zł

25. Sam. osobowy Lublin WD 55293 2005 10 680,00 zł 

26. Sam. osobowy VW Passat WD 58301 2006 24 480,00 zł

27. Sam. osobowy VW Passat WD 58305 2006 27 600,00 zł

28. Sam. osobowy VW Passat WD 67526 2007 31 680,00 zł 

29. Sam. osobowy Citroen Berlingo WD 69156 2007 10 200,00 zł

30. Sam. ciężarowy Kia WD 72482 2007 21 480,00 zł

31. Sam. osobowy VW Passat WGM XH24 2010 62 280,00 zł

32. Sam. osobowy Ford Fusion WY 6892C 2010 28 920,00 zł

33. Sam. osobowy Ford Fusion WY 6893C 2010 29 040,00 zł

34. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 6899C 2010 53 280,00 zł

35. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9437A 2009 35 280,00 zł

36. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9438A 2009 29 400,00 zł

37. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9589A 2009 44 520,00 zł

38. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9591A 2009 46 560,00 zł

39. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9759A 2009 40 560,00 zł

40. Sam. ciężarowy Ford Transit WY 9760A 2009 43 680,00 zł 

lp. Rodzaj Sprzętu Producent Model Rok Produkcji Wartość wyceny

1. Żuraw Bumar DST-0505 1997 187 200,00 zł

2. Żuraw Liebherr LTM1045/1 2004 767 520,00 zł

3. HDS Iveco Stralis 2006 183 720,00 zł

4. Koparko-ładowarka Case 695 2006 118 430,00 zł

5. Koparka Case WX185 2005  242 160,00 zł

6. Ładowarka Fadroma Ł-34 1986  74 520,00 zł

7. Ładowarka Fadroma Łk-1 1976 106 500,00 zł 

8. Wózek widłowy - - - 7 720,00 zł

9. Wózek widłowy - - -  16 230,00 zł

10. Agregat prąd. Fogo FV 570 2007 52 540,00 zł

11. Agregat prąd. Fogo FV 85 CG 2008 21 960,00 zł

12. Agregat prąd. Honda EPS243TDE 2001  12 240,00 zł

13. Agregat prąd. Atlas Copco QAS545 2006 25 410,00 zł

14. Agregat prąd. Honda ECT6500 2002 1 260,00 zł

15. Kompresor pow. Kaeser M46E 2000 19 140,00 zł

16. Spawarka Ranger/Lincoln 405D - 9 420,00 zł 

17. Zagęszczarka Wacker DPU6055 2008 8 250,00 zł

18. Zagęszczarka Wacker DPU6055 2005 16 500,00 zł

19. Agregat prąd. Honda ECT 7000F - 2 300,00 zł

20. ANV - - - 954 000,00 zł

Szczegółowe informacje: +48 785 013 329

Oferta sprzedaży składników majątkowych 
spółki PRG Metro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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KATOWICE
O fotel prezydenta Katowic po-

walczą prawdopodobnie sprawujący 
właśnie czwartą kadencję Piotr Uszok 
oraz Arkadiusz Godlewski. Z sondażu 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Projekt Śląsk wynika, że obecny prezy-
dent miasta nie powinien mieć proble-
mu z pokonaniem swoich politycznych 
konkurentów. Na pytanie „na kogo by 
pan/pani zagłosował/a na prezydenta 
miasta Katowice w 2014 r.”, aż 33,8 
proc. respondentów wskazało na Piotra 
Uszoka. Prezes Parku Śląskiego zdołał 
natomiast zyskać przychylność zaledwie 
0,8 proc. mieszkańców miasta. Przewaga 
miażdżąca. Należy jednak zaznaczyć, że 
nadal znaczna większość respondentów 
(63,2 proc.) nie wybrała jeszcze swojego 
faworyta.

PIOTR USZOK rządzi w Katowi-
cach od 1998 r. i nie widać na horyzoncie 
kogoś, kto mógłby go zastąpić - mimo, 
że w mieście PO uzyskuje większość 
głosów w nieomal każdych wyborach. 
W czasie jego rządów rozpoczęto mo-
dernizację katowickich ulic; powstała 
wielopasmowa Drogowa Trasa Średni-
cowa i odcinek autostrady A4. Zaczęto 
odnawiać secesyjne kamienice i budować 
sieć tras rowerowych, wykorzystując 
m.in. środki unijne. Całkowicie zmie-
niło się również ścisłe centrum miasta. 
Prezydent Katowic mówiąc o swoich 
osiągnięciach wskazuje też na jeden z 
najniższych w Polsce wskaźników bezro-
bocia i kilkakrotny wzrost studiujących 
na uczelniach wyższych. Krytycy wska-
zują natomiast na nieustające i męczące 
przebudowy.

ARKADIUSZ GODLEWSKI to kan-
dydat, którego aktywność polityczna od 
lat skupia się głównie wokół Katowic. W 
1999 roku został dyrektorem gabinetu 
Marszałka Województwa Śląskiego, a 
w latach 2002−2007 w Urzędzie Miasta 

Katowice pracował jako pełnomocnik 
ds. Funduszy Europejskich oraz Zastęp-
ca Naczelnika Kancelarii Prezydenta 
Miasta. Do 2010 roku pełnił stanowisko 
zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, 
odpowiedzialnego za inwestycje, fun-
dusze europejskie oraz informatyzację. 
W tym samym roku po raz pierwszy 
startował również w wyborach na 
prezydenta miasta. Przegrał w drugiej 
turze otrzymując 34,47 proc. poparcia. 
Obecnie piastuje funkcję dyrektora 
Parku Śląskiego.

CHORZÓW
Wybory na prezydenta Chorzowa w 

2010 roku zakończyły się niespodziewa-
nie. W pierwszej turze rządzący Marek 
Kopel uzyskał 45,14 proc. głosów, An-
drzej Kotala 21,45 proc. Wydawało się, że 
druga tura będzie jedynie formalnością. 
Ostatecznie wygrał jednak kandydat 
Platformy Obywatelskiej różnicą 281 
głosów. Czy Marek Kopel i Andrzej Ko-
tala ponownie zmierzą się w wyborach 
na prezydenta miasta? Wszystko na to 
wskazuje. Mimo, że były prezydent do 
tej pory nie potwierdził, że ponownie 
będzie się ubiegać o to stanowisko. 

MAREK KOPEL to kandydat, 
którego mieszkańcy Chorzowa znają 
doskonale. Najważniejszą funkcję w 
mieście pełnił bowiem przez 19 lat. Już 
w latach 90. został prezesem stowarzy-
szenia Wspólnie dla Chorzowa, stano-
wiącym jego zaplecze wyborcze. Objął 
też funkcję przewodniczącego Konwentu 
Prezydentów Miast Śląskich. Obecnie 
jest członkiem zarządu KZK GOP. Pełni 
też funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Chorzów.

ANDRZEJ KOTALA swoją dzia-
łalność polityczną rozpoczął w 2002 
roku, kiedy to wstąpił do Platformy 
Obywatelskiej. Wtedy też po raz pierw-
szy wystartował w wyborach do Rady 

Miasta Chorzowa. Od czterech lat pełni 
urząd prezydenta oraz przewodniczące-
go PO w Chorzowie. Czy mieszkańcy 
miasta zdecydują się zagłosować na 
niego ponownie? Podczas jego kadencji 
wykonano szereg modernizacji, z któ-
rych najważniejsza to remont estakady. 
Zwiększyła się również liczba miejsc w 
przedszkolach o 500, a w żłobkach o 100 
proc., co było jednym z jego argumentów 
podczas kampanii wyborczej w 2010 
r. W trakcie swoich rządów, Andrzeja 
Kotala zdecydował jednak, że miasto 
nie wesprze �nansowo budowy nowego 
stadionu Ruchu Chorzów co osłabiło 
jego pozycję. Zarzuca się mu również 
realizację niewłaściwych – zdaniem 
wielu mieszkańców - projektów ar-
chitektonicznych. Według jednego z 
nich zmodernizowana została już ul. 
Jagiellońska.

DĄBROWA GÓRNICZA 
Najpoważniejszym kandydatem do 

wygrania wyborów w Dąbrowie Górni-
czej jest Zbigniew Podraza, który spra-
wuje urząd prezydenta miasta już po raz 
drugi z rzędu. Jego konkurentami będą 
prawdopodobnie Beata Małecka-Libera 
oraz Edward Bober.

ZBIGNIEW PODRAZA po raz 
pierwszy został prezydentem miasta 
w 2005 r. Wcześniej został wybrany na 
posła IV kadencji z listy SLD w okręgu 
sosnowieckim (2001 r.). Pełnił rów-
nież funkcję wiceministra zdrowia 
(2004-2005 r.). Jednym z pierwszych 
wydarzeń, które tuż po rozpoczęciu 
ponownych rządów SLD w Dąbrowie 
Górniczej odbiło się szerokim echem 
w całym kraju, była budowa jednego 
z największych w kraju Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej. Kolejną inwestycją była 
inauguracja modernizacji Pałacu 

Kultury Zagłębia. To jednak tylko 
niektóre z jego dokonań. Mieszkańcy 
cenią go przede wszystkim za konse-
kwentną realizację zapowiedzianych 
wcześniej projektów.

Wszystko wskazuje na to, że kon-
trkandydatem obecnego prezydenta 
będzie Beata Małecka-LiBera, 
wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji 
Zdrowia oraz przewodnicząca Podkomi-
sji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego. 
Posłanka jest również przewodniczącą 
Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentar-
nej i należy do Parlamentarnej Grupy 
Kobiet oraz Parlamentarnego Zespołu 
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Do walki o fotel prezydenta może 
się również włączyć EDWARD BOBER 
z Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej. W poprzednich wyborach 
poparło go 8696 głosów (20,22 proc.). 
Dąbrowski radny od lat cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców mia-
sta. Czy to jednak wystarczy?

ZABRZE
Małgorzata Mańka-SzuLik, 

obecna prezydent, deklaruje, że będzie 
ubiegała się o reelekcję. Twierdzi, że ma 
do dokończenia sporo spraw w mieście, 
jest też pełna nowych pomysłów. 

O fotel prezydenta miasta będzie 
prawdopodobnie ubiegał się JARO-
Sław więcław z SLD. „Będę kan-
dydował, ale jeśli znajdzie się inna osoba, 
łącząca więcej środowisk i gotowa podjąć 
wyzwanie, ustąpię jej miejsca” – powie-
dział Jarosław Więcław tygodnikowi 
„Nowiny Zabrzańskie”.

Poseł BORYS BUDKA, uważany 
za kandydata Platformy Obywatel-
skiej, zapowiada, że nie będzie kan-
dydował na prezydent, bo od dwóch 
lat mieszka w Gliwicach. I chociaż 
ordynacja nie zabrania mieszkania 
w jednym mieście a kandydowania 

w drugim, to uważa, ze nie byłoby to 
fair wobec wyborców.

GLIWICE
zygMunt Frankiewicz, który 

rządzi miastem od 1993 roku, to natu-
ralny kandydat na wybory 2014 roku. 
Z niedawnego sondażu portalu www.
wyborynaslasku.pl wynika, że w cuglach 
wygra wybory, osiągnął wynik 32,28 
procent. Właśnie taki odsetek głosują-
cych zadeklarował, że odda głos właśnie 
na niego. 

RUDA ŚLĄSKA
Z badań preferencji wyborczych 

przeprowadzonych w Rudzie Śląskiej 
między 23 a 27 września wynika, że 
o reelekcję będzie ubiegał się prezy-
dent grażyna DzieDzic, na którą 
jednak skłonnych byłoby zagłosować 
11,44 proc. ankietowanych. Badanie 
uwzględnia również ANDRZEJA STA-
nię (prezydent miasta w latach od 2000 
do 2010), który w tej chwili cieszy się po-
parciem 6,94 proc mieszkańców miasta. 
Na Danutę PietraSzewSką oraz 
GRZEGORZA TOBISZOWSKIEGO 
zagłosowałoby natomiast 2,81 proc. 
rudzian. W rankingu uwzględniony 
został jeszcze radny JaroSław wie-
Szołek (1,31 proc.).

RYBNIK
Tu sytuacja jest bardzo ciekawa – z 

długiego L4 spowodowanego dwoma 
zabiegami operacyjnymi właśnie powró-
cił właśnie rządzący miastem od 1998 
roku ADAM FUDALI. I obwieścił, że chce 
pozostać w polityce, albo lokalnej, albo 
ogólnokrajowej. Jeśli nie wystartuje po raz 
kolejny na prezydenta Rybnika, namaści 
kogoś ze swojego otoczenia. Platforma 
Obywatelska prawdopodobnie wystawi po 
raz kolejny posła Marka krząkałę.

Oprac. TB / AS

Chociaż wybory samorządowe odbędą się dopiero jesienią przyszłego roku, to kandydaci na prezydentów 
największych śląskich miast już teraz przygotowują się do rozpoczęcia kampanii. Poniżej przedstawiamy 
sylwetki kandydatów do objęcia najważniejszego stanowiska w mieście.

Kto na prezydenta? 
Walka o głosy wyborców trwa

Temat tygodnia
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Otyłość to jeden z najwięk-
szych problemów społe-
czeństwa amerykańskiego. 

Niestety stopniowo staje się także 
problemem Polaków. Rosnąca 
ilość fast-foodów, wszechobecne 
w sklepikach szkolnych chipsy i 
cola, powodują, że coraz więcej 
młodych ludzi ma kłopoty ze 
zdrowiem. Balast w postaci kil-
ku lub kilkunastu dodatkowych 
kilogramów utrudnia normalne 
funkcjonowanie, a walka o powrót 
do formy często przypomina walkę 
z wiatrakami, dodajmy nie zawsze 
równą i skuteczną.

Wszystko zaczyna się niepozornie. 
Jeden batonik, paczka chipsów,  a na 
dokładkę napój gazowany – tak swój 
dzień w szkole opisuje Michał, uczeń 
jednej śląskich podstawówek. Z poru-
szaniem się jeszcze nie ma problemów, 
gorzej że z dnia na dzień gaśnie ochota 
na ruch, spędzanie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rekreację i 
szeroko rozumianą rywalizację z ró-
wieśnikami. W szkole Michał również 
niezbyt chętnie podchodzi do zajęć 
wychowania �zycznego. Ćwiczenia, 

nawet te najprostsze zaczynają być dla 
niego uciążliwe. Skłonność do wysiłku 
�zycznego maleje, rośnie natomiast 
apetyt na… niezdrowe jedzenie.

Sytuacje jak ta opisana wyżej 
nie należy do rzadkości. Społeczeń-
stwo staje się bardziej otyłe, chłonąc 

amerykański styl życia. Opamiętanie 
przychodzi zbyt późno. To co najbar-
dziej boli to fakt, że z otyłością muszą 
zmagać się najmłodsi. Pierwszą deską 
ratunku jest zwykle szkoła. Lekcje wy-
chowania �zycznego są obowiązkowe i 
mają zaszczepić ludziom  młodym chęć 

uprawiania sportu, a przez to również 
prowadzenie zdrowego trybu życia. 
- W Katowicach oprócz zajęć wycho-
wania �zycznego, realizowane są także 
innowacje pedagogiczne i programy 
autorskie w zakresie zajęć wychowania 
�zycznego – wyjaśnia Grażyna Burek 

Kierownik I referatu Wydziału Eduka-
cji Urzędu Miasta Katowice. - Zajęcia 
dodatkowe to m.in. kółka zaintereso-
wań i SKS-y - dodaje. W sąsiednim 
Sosnowcu w szkołach podstawowych 
pozalekcyjne zajęcia sportowe są orga-
nizowane w zależności od aktualnych 
potrzeb oraz możliwości organiza-
cyjnych szkoły. - Wydział Edukacji 
nie prowadzi szczegółowych statystyk 
dotyczących organizowania przez 
szkoły takich zajęć – mówi Krzysztof 
Dąbrowiak z Wydział Edukacji Urzę-
du Miasta Sosnowiec. I dodaje - W 
naszym mieście funkcjonują również 
klasy sportowe. Dotyczy to uczniów na 
poziomie klas I-III w Sportowej Szkole 
Podstawowej Nr 17 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Zamkowej 
7.  W roku szkolnym 2012/2013 do klas 
sportowych w tej szkole  uczęszczało 
50 uczniów.

Statystyki pokazują, że placówki 
szkolne z zadań związanych z upo-
wszechnianiem kultury fizycznej 
wywiązują się nie najgorzej. Problem 
w tym, że to co w szkołach jest obo-
wiązkowe, nie zawsze dla uczniów jest 
przyjemne i pozwala w sposób oczy-
wisty odciągnąć od złych nawyków, 
np. spędzania wolnego czasu przed 
komputerem.

Mniej ruchu. Więcej kilogramów
 Kamil Puternicki

Wśród gości byli za-
równo ci, którzy 
kładli podwaliny 
pod doskona le 

funkcjonującą dziś instytucję sa-
morządu województwa, jak rów-
nież partnerzy, dzięki którym idea 

poprawy warunków życia miesz-
kańców Śląska mogła być wpro-
wadzona w życie. Jak na jubileusz 
przystało, były gratulacje dla obec-
nego Zarządu WFOŚ i GW, ale i ten 
nie był dłużny. 20 ekopartnerów 
zostało wyróżnionych, a dowodem 

podzięki były eleganckie zegary 
zatopione w krysztale. Wśród wy-
różnionych były osoby, instytucje, 
stowarzyszenia i gminy, których 
wkład w poprawę środowiska jest 
szczególny. Na 20. urodzinach nie 
zabrakło oczywiście ogromnego 

tortu, który po zdmuchnięciu świec 
podzielono sprawiedliwie, by każdy 
z gości mógł go skosztować.

Obszerny tekst o 20. letniej 
działalności WFOŚ i GW w Ka-
towicach w następnym wydaniu 
Kuriera Polskiego. JOTES

Dwadzieścia lat 
dla środowiska
W miniony 
poniedziałek, 
w Teatrze Śląskim 
odbyły się uroczystości 
związane z 20-leciem 
działalności 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Było 
to spotkanie Zarządu 
tej zacnej instytucji 
z partnerami wszelkich 
proekologicznych 
poczynań WFOŚ-u. 
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Złapano nożownika 
z Chorzowa

Zatrzymano mężczyznę podej-
rzanego o śmiertelne ugodzenie 
nożem swojego kolegi. Mężczy-

zna został wyciągnięty przez strażaków 
z płonącego mieszkania. Prawdopo-
dobnie była to próba zatarcia śladów. 

Do zdarzenia doszło w nocy z sobo-
ty na niedzielę. Dyżurny chorzowskiej 
straży pożarnej otrzymał informację o 
zadymieniu jednego z mieszkań przy 
ulicy Wolności. Strażacy na miejscu zna-
leźli zwłoki 58-letniego mężczyzny. Jak 
się szybko okazało posiadał ranę kłutą 
klatki piersiowej. Policjanci wydziału 
kryminalnego z komendy natychmiast 
rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Już po 
godzinie zatrzymali 29-letniego miesz-
kańca Chorzowa. Ze wstępnych ustaleń 
śledczych wynika, że do tragedii doszło 
podczas libacji alkoholowej. W trakcie 
awantury 29-latek chwycił nóż i ugodził 
nim swojego 58-letniego kolegę i uciekł. 
Natomiast do zadymienia mieszkania 
doszło przez tlącą się wykładzinę, która 
zajęła się najprawdopodobniej przez nie-
dopałek papierosa. Badanie trzeźwości 
sprawcy wykazało, że miał w organizmie 
ponad 1,5 promila alkoholu. Za popeł-
nioną zbrodnię grozi mu kara nawet 
dożywotniego więzienia. O jego losie 
zdecyduje prokurator i sąd.

Cudem uciekł 
oprawcom

Najpierw został uwięziony, po-
tem dotkliwie pobity i wywie-
ziony do lasu skąd cudem uda-

ło mu się uciec. Wszystko z powodu 300 
zł niezapłaconego długu. Sprawcy zo-
stali złapani już po kilku godzinach od 
zdarzenia. Grozi im 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na ul. Bo-
sackiej na parkingu przed sklepem. 3 
mężczyźni zmusili 21-letniego miesz-
kańca powiatu raciborskiego aby wsiadł 
do ich samochodu, którym następnie 
przewieźli go do mieszkania jednego 
ze sprawców. Tam dotkliwie go pobi-
li, żądając aby wydał im 300 złotych. 
Dalsze działania oprawców skupiły się 
na przewiezieniu młodego mężczyzny 
samochodem do lasu, skąd - wykorzy-
stując nieuwagę mężczyzn - uciekł. W 
wyniku podjętych natychmiast działań 
policjanci ustalili i zatrzymali już w 
kilka godzin po zdarzeniu 5 mężczyzn 
w wieku od 25 do 42 lat. Sąd Rejonowy 
na podstawie zebranych materiałów na 
wniosek Prokuratora Rejonowego w 
Raciborzu wobec jednego z mężczyzn 
41-latka zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresztowa-
nia na okres 3 miesięcy.

Diler zatrzymany

Ponad 2000 działek amfetaminy, 
143 tabletki ecstasy oraz mari-
huanę zabezpieczyli policjanci 

z Bielska-Białej w mieszkaniu 46-let-
niego dilera. Czarnorynkową war-
tość zabezpieczonych środków odu-
rzających szacuje się na blisko 20 tys. 
złotych. 

Śledczy zdobyli informacje, z których 
wynikało, że bielszczanin może zajmować 
się handlem środkami odurzającymi. Od 
jakiegoś czasu bacznie przyglądali się jego 
poczynaniom. W czasie przeszukania 
jego mieszkania policjanci z referatu 
antynarkotykowego w Bielsku-Białej i 
samodzielnego pododdziału prewencji 
zabezpieczyli nie tylko narkotyki, ale też 
wagę elektroniczną i gotówkę, pochodzącą 
prawdopodobnie z handlu. Zatrzymany 
mężczyzna tra�ł do policyjnego aresztu  
niebawem usłyszy zarzuty posiadania 
znacznych ilości środków odurzających i 
udziału w ich obrocie, za co grozi mu do 
10 lat więzienia. O jego dalszym losie roz-
strzygnie prokuratura i sąd. W przeszłości 
zatrzymany był już karany za podobne 
czyny, za co został skazany na 4,5 roku 
pozbawienia wolności. Przed dwoma 
laty wyszedł na wolność. Najwyraźniej 
nie zniechęciło go to do rozprowadzania 
narkotyków w lokalach rozrywkowych i 
dyskotekach na całym Śląsku. 

Nietrzeźwi 
opiekunowie

Policjanci z wydziału prewencji 
zabrzańskiej komendy zatrzy-
mali pijanych opiekunów 6-let-

niego chłopca. Informację o zachowa-
niu rodziców dziecka przekazali policji 
zbulwersowani mieszkańcy Zabrza. Pi-
jani opiekunowie spali na ławce, a ich 
syn spacerował pomiędzy autobusa-
mi podjeżdżającymi na poszczegól-
ne stanowiska zabrzańskiego dwor-
ca autobusowego.

Ponad 2,5 promila alkoholu w 
organizmie – taki był wynik badania 

alkomatem 31-letniej matki chłopca oraz 
jej 35-letniego konkubenta. Oboje ze 
względu na zbyt dużą ilość wypitego 
alkoholu przysnęli na ławce. Jednak, 
kiedy interweniujący policjanci starali 
się ich wybudzić, nagle stali się agre-
sywni. Niewykluczone, że za wyjątkiem 
zaniedbania chłopca i narażenia go na 
niebezpieczeństwo, będą musieli także 
odpowiedzieć przed sądem za naruszenie 
nietykalności cielesnej interweniujących 
funkcjonariuszy. Chłopczyk profilak-
tycznie został przewieziony do centrum 
pediatrii na badania, a następnie prze-
kazany rodzinie. Nieodpowiedzialni 
rodzice noc spędzili w policyjnym 
areszcie, a następnie usłyszeli zarzuty. 
Matce chłopca grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności, natomiast jej konkubent za 
kratki może tra�ć na najbliższe 3 lata.

Rozbita siatka 
narkotykowa

Cieszyńscy policjanci zatrzyma-
li 35 osób, którym przedstawi-
li łącznie blisko 80 zarzutów. 

Wkrótce do sądu trafią akty oskar-
żenia skierowane przeciwko dilerowi 
i jego klientom. Główny podejrzany 
w ciągu kilku miesięcy wprowadził 
do obrotu ponad 1500 działek diler-
skich marihuany.

Do pierwszego zatrzymania doszło 
na początku roku w Cieszynie. Wte-
dy 20-letni mieszkaniec tego miasta 
wpadł podczas kontroli drogowe. Po-
siadał przy sobie kilkadziesiąt gramów 
marihuany, które zakupił po czeskiej 
stronie. Policjanci z zespołu do walki z 
przestępczością narkotykową wnikliwie 

przeprowadzili dochodzenie w jego spra-
wie. Okazało się, że od jesieni ubiegłego 
roku do lutego br. wprowadził do obrotu 
ponad 1500 działek dilerskich marihu-
any. Wielokrotnie przekraczał granicę 
polsko-czeską, przez którą przemycał 
różne ilości narkotyków. Ustalono także 
kolejne 34 osoby, do których tra�ły nar-
kotyki. Wśród nich było 6 nieletnich. W 
większości są to mieszkańcy Cieszyna. 
Łącznie przedstawiono im 78 zarzutów 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. Aż 43 zarzuty mi.in. posiadania, 
przemytu, udzielania i sprzedaży ma na 
koncie 20-letni główny podejrzany. Nie-
bawem do sądu tra�ą akty oskarżenia 
skierowane przeciwko kilkudziesięciu 
podejrzanym. O losie nieletnich zade-
cyduje sąd rodzinny.

Chciał sprawdzić 
temperaturę asfaltu

Policjanci ze Skoczowa zatrzyma-
li mieszkańca Wiślicy, który roz-
bił lampy w dwóch ciężarówkach 

należących do drogowców. Zerwał też 
złoty łańcuszek kierowcy, który próbo-
wał go powstrzymać. 

Do zdarzenia doszło w Górkach 
Wielkich. Pracownicy �rmy kładli asfalt 
na ulicy Szpotawickiej. Pracy drogowców 
przyglądał się młody mężczyzna. W 
pewnym momencie młodzieniec wspiął 
się na burtę ciężarówki. Chciał dostać 
się na wywrotkę załadowaną asfaltem 
podgrzanym do 180 stopni celsjusza. 
Kierowca scanii zauważył go i natych-
miast ściągnął na ziemię. Gdyby się tam 
dostał groziły by mu ciężkie poparzenia. 
Niewdzięcznik chciał najpierw pobić 
kierowcę. Szofer uciekł i schował się w 
kabinie. Młodzieniec nie dał za wygraną i 
zaczął rozbijać lampy w dwóch ciężarów-
kach. Wtedy kierowca wyszedł z szoferki 
żeby go powstrzymać. Agresor podczas 
szarpaniny zerwał mu złoty łańcuszek. 
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci 
ze Skoczowa przyjechali na miejsce i 

zatrzymali wandala. To 21-letni miesz-
kaniec Wiślicy, którego przewieziono do 
policyjnego aresztu. Badanie alkomatem 
wykazało u niego ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzuty. Tłumaczył śledczym, że 
chciał sprawdzić czy temperatura asfaltu 
jest prawidłowa. Straty oszacowano na 
łączną kwotę 1300 zł. Grozi mu teraz do 
5 lat pobytu za kratkami.

Ograbili grobowiec

Policjanci z Bielska-Białej zatrzy-
mali dwóch mężczyzn podej-
rzanych o kradzież metalowych 

elementów trumny z grobowca na biel-
skim cmentarzu przy ul. Frycza-Mod-
rzewskiego. Zatrzymani usłyszeli już 
zarzuty. 

Chodzi o metalowe elementy ocyn-
kowanej trumny wraz ze zdobienia-
mi, które zniknęły z nieczynnego już 
cmentarza. Zgromadzone w tej sprawie 
dowody doprowadziły do ustalenia 
skupu złomu, gdzie sprawcy sprzedali 
za bezcen zrabowane elementy. Szybko 
ustalono, że związek z kradzieżą mają 
dwaj mieszkańcy Bielska-Białej w wie-
ku 51 i 53 lat. Po ich zatrzymaniu obaj 
usłyszeli zarzuty ograbienia miejsca spo-
czynku zmarłych, za co może im grozić 
nawet do 8 lat więzienia. Prokurator 
zastosował wobec nich dozory policyjne, 
co oznacza, że muszą teraz dwa razy w 
tygodniu zgłaszać się w jednym z biel-
skich komisariatów.

Groził nastolatkowi. 
Wrócił za kratki

Policjanci zatrzymali, a sąd tym-
czasowo aresztował 28-letnie-
go mieszkańca Kłobucka, który 

dopuścił się rozboju na 14-latku. Męż-
czyzna grożąc chłopcu pozbawieniem 
życia, zabrał mu rower. Podejrzany po-
pełnił przestępstwo w warunkach re-
cydywy wielokrotnej - wcześniej odby-
wał już karę pozbawienia wolności za 
podobne czyny.

Do zdarzenia doszło pod jednym 
z kłobuckich sklepów. Groźby miały 
zmusić 14-latka, do oddania napastni-
kowi roweru górskiego. Wystraszony 
całym zajściem nastolatek nie nie sta-
wiał oporu. Po zatrzymaniu znanego 
z kryminalnej przeszłości mężczyzny, 
rower wrócił do właściciela, a 28-latek 
za kratki. Sąd zadecydował bowiem o 
tymczasowym aresztowaniu oskarżo-
nego na 2 miesiące.

Będzińscy policjanci 
ustalają bliższe 
okoliczności i przyczyny 
tragicznego wypadku 
drogowego, do którego 
doszło się na drodze 
krajowej numer 78 
w rejonie Siewierza. 
W wyniku doznanych 
obrażeń na miejscu 
wypadku zmarł 64-letni 
pasażer opla, dwie 
kolejne osoby zmarły po 
przewiezieniu do szpitala.

Jak wstępnie ustalili będzińscy 
policjanci, jadąca oplem vectrą 
40-letnia mieszkanka Zawiercia 

nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
jadącemu wraz z naczepą volvo. Kie-
rujący ciężarówką 55-letni kierowca 
uderzył w lewy bok vectry, w której 

w chwili wypadku podróżowało 
łącznie pięć osób, mieszkańców Za-
wiercia i powiatu zawierciańskiego. 

Na miejscu wypadku śmierć po-
niósł 64-letni pasażer opla. Podróżu-
jące wraz z nim cztery kobiety zostały 
przewiezione do okolicznych szpitali. 
Dwie z nich przetransportowano 

przy użyciu śmigłowców ratunko-
wych. Niestety pomimo udzielonej 
pomocy medycznej, kolejnymi 
śmiertelnymi ofiarami wypadku 
zostały kierująca oplem 40-letnia 
kobieta, oraz 38-letnia pasażerka. 
Policjanci aktualnie ustalają bliższe 
okoliczności i przyczyny wypadku.

Tragiczny wypadek w Siewierzu
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Domowe naprawy nie mogą dłużej 

czekać, nawet jeśli wiąże się to z konieczno-
ścią zmiany planów zawodowych i osobistych. 
Przygotuj porządne materiały dla swoich 
współpracowników. Tym razem będą musieli 
poradzić sobie bez ciebie.

Ryby 21.02. - 20.03.
Przed tobą kilka nerwowych i praco-

witych dni. Oprócz wizyt w urzędach czekają 
cię jeszcze poważne rozmowy. Wieczorne 
majsterkowanie nieco złagodzi wpływy przed-
południowych zdarzeń.

Baran 21.03. - 20.04.
Po tylu zarwanych nocach masz prawo 

do odpoczynku. Przygotuj starannie sobot-
ni wieczór – tym razem przełożeni nie będą 
mnożyć przeszkód. A przed tobą jeszcze nie 
takie, pełne niespodzianek, imprezy.

Byk 21.04. - 21.05.
Nikomu teraz nie zależy na no-

wych kłopotach. Rozważ to i jeszcze 
raz przemyśl swoją decyzję. Gospoda-
rze mają głos decydujący we wszystkim, 
co dotyczy spraw bytowych na miejscu. 
Przypomnij o tym jeszcze raz Strzelcowi.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Okaże się, że byliście bardzo oczeki-

wanymi gośćmi – to dobrze wróży waszemu 
związkowi. Powinieneś w piątek otrzymać 
interesującą propozycję pracy – tu dopiero za-
czną się problemy. Nie obdzwaniaj znajomych 
z propozycją spotkania.

Rak 22.06. - 22.07.
Postaraj się zaskoczyć przełożonych. 

Poprzednie próby pokazały na co cię stać 
i teraz trzeba iść za ciosem. Nie martw się 
brakiem odzewu – niedługo ktoś, w wielkim 
zaufaniu, przekaże ci potrzebne wiadomości.

Lew 23.07. - 22.08.
Lepiej będzie jeśli pokażesz się teraz 

lekarzowi. Straszyć bliźnich jeszcze przez na-
stępne dni to przesada. Zadzwoń i pogratuluj 
– zainteresowani znają barwne szczegóły całej 
sprawy, więc zapowiada się ciekawy wieczór.

Panna 23.08. - 22.09.
Nie przesadzaj z obciążeniami. Za-

planuj również czas wolny. Twoi goście mają 
nadzieję, że siądziecie i pogawędzicie, jak za 
dobrych lat. W przyszłym tygodniu otrzymasz 
zamówione przedmioty – masz więc jeszcze 
kilka dni na załatwienie gotówki.

Waga 23.09. - 23.10.
Nie narzekaj na nadmiar obowiązków 

– zbliża się czas wzmożonej aktywności. Na 
szczęście efekty tej pracy zobaczysz wkrót-
ce w postaci bardzo wymiernej. Twoi bliscy 
zaczną działać w należytym tempie - tak jak 
o to prosiłeś.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Powinieneś bardziej uważać na wydat-

ki – dlatego skróć swój wyjazd do niezbęd-
nych kilku dni. Twoi przełożeni docenią ten 
gest, trudniej będzie jeszcze raz przekonać 
bliskich. W sobotę, pod koniec dnia, wyłącz 
telefon i bądź do ich dyspozycji.

Strzelec 23.11. - 21.12.  
Taki upór mógł przynieść tylko jedno 

– teraz masz okazję poznać sprawę z drugiej 
strony. Jeszcze kilka dni i będziecie z niedo-
wierzaniem rozmawiać o tym, co wydarzyło 
się tak niedawno. Czwartkowa wizyta pomoże 
ci podjąć decyzję.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Twoi znajomi potraktują ostatnią poraż-

kę jako sprawę osobistą. Niełatwo będzie ich 
odwieść od realizacji zadawnionych planów 
zemsty. Sobotnie popołudnie w gronie bliskich 
osób będzie nagrodą za nerwowy tydzień.

Hogatha

Dobrowolność OFE i obniżka 
pobieranych przez nie opłat, 
dłuższe gwarancje dziedzi-

czenia oraz zabezpieczenie środków 
w okresie przedemerytalnym - to 
podstawowe założenia projektu re-
formy emerytalnej, opublikowanego 
przez rząd. Teraz potrwają konsul-
tacje społeczne projektu.

OFE przestaną być obowiązko-
we. Każdy sam zdecyduje, czy chce 
przekazywać składki emerytalne do 
wybranego OFE, czy do ZUS na spe-
cjalne subkonto. Decyzję będzie trzeba 
podjąć do 30 czerwca 2014 roku lub 
w momencie rozpoczęcia pierwszej 

pracy. Wystarczy złożyć deklarację 
w oddziale ZUS, wysłać ją pocztą 
lub przez Internet za pośrednictwem 
ePUAP. Decyzja o pozostaniu w OFE 
lub wyłącznie w ZUS nie będzie 
ostateczna. Zmienić zdanie będzie 
można znów w 2016 roku, a następnie 
co cztery lata. Prawo do dziedziczenia 
będzie przysługiwało bez względu na 
podjętą decyzję. Dodatkowo zostanie 
ono wydłużone w przypadku sub-
konta w ZUS - zgromadzone środki 
mogły być dziedziczone do 3 lat po 
przejściu na emeryturę ubezpieczo-
nego. Osoby, które zostaną w OFE, 
będą przekazywały do niego składkę 
w wysokości 2,92% wynagrodzenia 

brutto. Pobierane przez fundusze 
opłaty od składek spadną z 3,5% do 
1,75% (w tym z 0,8% do 0,4% opłata 
na ZUS). Fundusze będą także mniej 
pobierały za zarządzanie środkami 
swoich klientów.

Oszczędności dla budżetu, gwa-
rancje dla emerytów

Fundusze przekażą do ZUS po-
siadane obligacje skarbowe i nie będą 
już w nie inwestować. W zamian będą 
mogły więcej inwestować w realną 
gospodarkę: akcje, obligacje samorzą-
dowe, drogowe czy korporacyjne. Zy-
skają również możliwość pożyczania 
papierów wartościowych. Do systemu 
wprowadzony zostanie dodatkowy 

bezpiecznik dla przyszłych emerytów.  
Środki zgromadzone w OFE na 10 lat 
przed osiągnięciem wieku emerytal-
nego będą stopniowo przenoszone do 
ZUS na subkonto. Dzięki suwakowi 
bezpieczeństwa zminimalizujemy w 
okresie przedemerytalnym ryzyko 
strat związane z inwestycjami na ryn-
kach � nansowych. Wypłatą emerytur 
zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie 
się odbywała na dotychczasowych 
zasadach.

Zmiany obejmą także trzeci � lar, 
czyli dobrowolne odkładanie na sta-
rość. Zasady oszczędzania na Indywi-
dualnych Kontach Emerytalnych będą 
prostsze i bardziej przejrzyste. 

Zima to czas, który w przypadku sporego 
grona kobiet oznacza przybieranie na wa-
dze, brak ruchu i ogólny spadek kondycji 
� zycznej. A przecież wcale nie musi tak być! 

Zimą zazwyczaj mamy więcej czasu, który możemy 
poświęcać wyłącznie sobie, gdyż zwyczajnie nie 
mamy wtedy ochoty na rozrywki, wyjścia do pubów, 
całonocne imprezy czy długie spacery po parku. 
Warto więc ten czas przeznaczyć na dbanie o tężyznę 
� zyczną, by móc powitać wiosnę pięknym ciałem i 
mnóstwem energii! Zimą szczególnie warto wybrać 
się na siłownię, � tness czy basen, wykupić karnet 
i przez tych kilka miesięcy dawać sobie wycisk, 

by później wiosną nie martwić się, że do lata nie 
zdążymy zgubić zbędnych kilogramów. Ma to także 
dodatkową zaletę – zapewniając sobie odpowiednią 
dawkę ruchu każdego dnia nie musimy zbytnio 
obawiać się, że słodycze, ciasta i syte przekąski będą 
nam się odkładały na brzuchu, możemy bez oporów 
jeść wszystko, na co mamy ochotę, ale oczywiście bez 
przesady. Również w zimie można uprawiać sporty 
na świeżym powietrzu. Jeżeli nigdy nie uprawiałeś 
żadnego sportu zimowego, to nie poddawaj się bez 
walki. Zapisz się na kurs jazdy na nartach lub na 
snowboardzie. Dzięki coraz lepszemu sprzętowi i 
naprawdę dobrym instruktorom nauka tych nowych 

umiejętności staje się możliwa również dla dorosłych, 
którzy nie mają żądnego doświadczenia. Jeśli w lecie 
jeździsz na rolkach, to zimą przerzuć się na łyżwy. 
W zimie chętniej jeździmy samochodem niż w 
lecie. Kiedy stoisz przed wyborem iść piechotą lub 
jechać samochodem, wybierz zawsze pieszy spacer. 
Podczas chodzenia spalamy naprawdę dużo kalorii. 
Poprawiają naszą odporność i również pomagają 
utrzymać kondycję. Jeśli więc mieszkasz w dużym 
mieście, raz na tydzień wyjedź poza jego granicę i 
udaj się na spacer. Może to być wycieczka po lesie 
czy parku. Dodatkowo w takich miejscach zimą 
jest naprawdę pięknie. By dostarczyć organizmowi 
energii potrzebnej do uprawiania sportów należy 
odpowiednio się odżywiać. Postaw więc na kiszoną 
kapustę, która zapewni Ci odpowiednią dawkę 
witaminy C zimą, na przetwory, które dostarczą Ci 
nie tylko potrzebnych witamin, ale i niesamowitych 
wrażeń smakowych, owoce i warzywa dostępne 
zimą, szczególnie te egzotyczne – banany, poma-
rańcze, mandarynki, jabłka, a szczególnie suszone 
owoce i nasiona roślin. Odpowiedniej dawki energii 
potrzebnej na wizytę w siłowni dostarczą Ci peł-
noziarniste batoniki, musli ze zbożami i suszonymi 
owocami, domowe pieczone ciasta czy zwykłe do-
mowe obiady złożone z mięsa, ryby i ziemniaków 
z dodatkiem surówki. Spokojnie możesz zajadać 
się wszelkimi specjałami, gdyż mając zapewnioną 
codzienną dawkę ruchu z pewnością nie przytyjesz, 
a jeśli nawet – to przecież i tak wiesz jak to spalić, 
prawda? Możesz skorzystać z ćwiczeń przygotowa-
nych przez profesjonalistów lub trenować według 
własnego pomysłu. Jeśli nie chcesz wydawać pie-
niędzy na profesjonalne nagrania, to skorzystaj z 
darmowych � lmików na serwisach internetowych. 
Podczas spaceru pobiegać można z psem, wchodź 
po schodach zamiast jeździć windą, pobawić się na 
śniegu z dzieckiem. Każdy moment jest dobry na 
ruch.  Nie broń się przed sprzątaniem. Podczas od-
kurzania, polerowania, mycia i innych podobnych 
czynności organizm również spala zbędne kalorie. 
A jak przyjemnie spędzać zimowe popołudnia 
w pięknie wysprzątanym mieszkaniu. Tak więc 
zima jest idealnym czasem na to, by pozbyć się 
zalegającego tłuszczyku i przygotować się na przyj-
ście wiosny i krótkich spódniczek bez specjalnych 
wyrzeczeń. Z pewnością warto wykorzystać ten czas 
jak najlepiej zamiast spędzać zimowe wieczory na 
oglądaniu kolejnych � lmów w telewizji, zajadaniu 
się pączkami i chipsami, obrastaniu w tłuszczyk i 
marzeniu o wiośnie i wakacjach. Tak więc zrób coś 
ze swoim ciałem i nadmiarem wolnego czasu zimą, 
póki jeszcze nie jest za późno.

Udział w OFE dobrowolny, środki 
na subkoncie dziedziczone

Jak zachować 
dobrą kondycję 
fi zyczną zimą?
Jeśli jesteś fanem sportów na świeżym powietrzu nie 
martw się, że w zimie stracisz kondycję, na którą tak 
ciężko pracowałeś. Zaproponujemy kilka sposobów jak 
zachować formę zimą. 
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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.
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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
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 04.11.2013 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 52 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 48 to „NIEWOLNICA ISAURA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Iwona Maciąg.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 48 to „BOBRY BUDUJĄ TAMY”. Zwycięzcami zostali Karolina Pochwyt i  Marek Molenda
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 - klika, 5 - cukier prosty, 8 - berlinka , szkuta, 9 - elektroda dodatnia, 11 - odcinek prostej o określonym po-
czątku i końcu, 12 - ondyna, rusałka wodna, 15 - okrasa, 17 - warzywo naciowe, 20 - foka obrączkowana, 21 - żytniówka, 
24 - szlak, 25 - wyścigi łodzi wiosłowych, 28 - kawon, 29 - działo, 32 - wytwór pracy, 33 - sportowe skarpety, 36 - zasłona, 
39 - gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 - mit. gr. piekło, 43 - dwukołowa taczka, 45 - efekt, 46 - ukochana rem-
brandta, 47 - konopie manilskie. 

PIONOWO: 1 - wysuszona trawa, 2 - tinta, 3 - motyw dekoracyjny, 4 - staropolskie kajdany, 5 - używka, 6 - zakon derwiszów, 
7 - nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej, 10 - dawn. wynagrodzenie, 13 - mit. gr. matka perseusza, 14 - � ltr or-
ganizmu, 16 - brak połysku, 17 - mit. gr. bożek płodności i urodzaju, 18 - podzwrotnikowe pnącze, 19 - okazala galera, 21 
- żargon, gwara miejska, 22 - glinokrzemian sodu, 23 - mały kąsek, 26 - zimowe legowisko niedźwiedzia, 27 - radula, 30 
- do motania przędzy, 31 - pustorożec himalajski, 34 - polskie włókno poliestrowe, 35 - wsch. część wysp marshalla, 37 - 
dawn. obława, nagonka, 38 - ozdoba ta łesu, 40 - na podpałkę w piecu, 41 - żona zygmunta starego, 44 - werset koranu. 

KREMY DO RĄK
Odczuwalnie nawilżają skórę dłoni, doskonale zmiękczają oraz 
wygładzają naskórek. Łagodzą podrażnienia, przywracają elastyczność 
i gładkość naskórka. Pielęgnują oraz wzmacniają paznokcie.

Krem do rąk z ceramidami i koncentratem lipidowym
odżywia-regeneruje-nawilża

DZIAŁANIE KOSMETYCZNE: • Poprawia funkcje barierowe skóry.
    • Odbudowuje naturalną warstwę lipidową.
    • Chroni skórę, szczególnie suchą, szorstką i wrażliwą.
    • Zapobiega odwodnieniu i wysuszeniu naskórka.
    • PPielęgnuje oraz wzmacnia paznokcie.

Dwugodzinny koncert artystów 
odbędzie się 9 października o 
godzinie 18:00 w Domu Muzyki 

i Tańca w Zabrzu. „Zakopane, czy też 
może Kraków? Świat jest pełen tajemni-
czych, dziwnych znaków" – śpiewali arty-
ści w przebojowej piosence o Zanzibarze. 

Ich wspólny projekt z pew-
nością dostarczy wielu nowych, 

ekscytujących wrażeń. Goście z po-
łudnia kraju udowodnią, że jest im 
ze sobą "po drodze”. Towarzyszyć 
im będzie Orkiestra Kameralna 
Młodej Polskiej Filharmonii.

Bilety w cenie 85, 115 i 145 złotych 
do nabycia w kasie DMiT lub na stronie 
internetowej www.bilety.dmit.com.pl

Spektakl muzyczny odbędzie się 
26 października w chorzowskim 
Teatrze Rozrywki. Sztuka, która 

otrzymała nagrodę główną podczas 33. 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej TUKAN 
OFF, to obowiązkowa pozycja dla wszyst-
kich miłośników twórczości Witkacego. 

Spektakl to studium re-
lacji toksycznych w małym 
zamkniętym rodzinnym ukła-
dzie matka-syn, w którym twa 
nieustająca próba sił - walka o 
władzę, o dominację, o swoje 
ja. A to wszystko dzieje się w 

psychodelicznej magmie mu-
zycznej opartej na śpiewie opero-
wym, melorecytacji oraz innych 
performatywnych zabawach z 
głosem i elektroniką. 

Sam pomysł pomieszania 
„Matki” i „Gyubala Wahazara” 
mógłby się zdawać szalony. Choć 
ostatni z tekstów tej mieszanki 
kończy się dopiskiem: “Na prze-
łęczach bezsensu”, trzeba dużej 
czujności by nie pobłądzić w 
meandrach surrealistycznej rze-
czywistości. Albo inaczej. Rzecz 
idzie by pobłądzić. Sensownie. 
Nie wprawiając w ruch prochów 
Witkacego, który zapewne nie-
jednokrotnie przewracał się w 
grobie. Trzeba dużej odwagi by 
z takich tekstów klecić godzinę 
czterdzieści sporymi częściami 
melorecytowaną. I jak się obejść 
z wszechobecną fobią rewolucyjną 
mocno dziś zdezaktualizowaną? 
Na co postawić? Gdzie położyć 
akcent?

Bilet normalny: 40 zł
Bilet ulgowy: 30 zł

Grzegorz Turnau 
& Zakopower

Matka Gyubala Wahazara
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ZWYCIĘSTWO  
PO DRAMATYCZNEJ  
KOŃCÓWCE

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego więcej 
mówiło się o trenerze Górnika Zabrze niż o 
samym meczu. Wszystko wskazuje na to, że 
Adam Nawałka zostanie wkrótce zaprezento-
wany jako nowy selekcjoner drużyny narodowej. 
Spekuluje się nawet, że spotkanie przeciwko 
drużynie Śląska Wrocław może być jego ostatnim 
w roli trenera Górnika. To wyraźnie odbiło się 
na grze gospodarzy, którzy w pierwszej poło-
wie z wielkim trudem dochodzili do sytuacji 
strzeleckich. Niepewna była również ich gra w 
obronie co bezwzględnie wykorzystali goście. 
Dwubramkowe prowadzenie do przerwy za-
pewnił im duet Tomasz Hołota - Marco Paixao. 
Pierwszy asystował, drugi strzelał. Najpierw z 
bliskiej odległości piłkę do siatki skierował głową 
a następnie w sytuacji sam na sam przelobował 
Pevelsa Steinborsa. 

Gospodarze wzięli się do odrabiania strat 
dopiero w drugiej połowie. Już pięć minut po 
wznowieniu gry padła bramka kontaktowa. 
Zdobył ją Radosław Sobolewski, który z kilku 
metrów wpakował piłkę do siatki. Kilka minut 

później świetnie spisujący się w tym meczu 
Hołota mógł powiększyć przewagę gości. W 
sytuacji sam na sam tra�ł jednak w bramkarza. 
Druga połowa ob�towała w wiele sytuacji bram-
kowych, zarówno po jednej jak i po drugiej stro-
nie boiska. Blisko zdobycia bramki byli m.in.  
Prejuce Nakoulma i Paixao, który nieustannie 
polował na hat-tricka. Wszystko rozstrzygnęło 
się jednak w samej końcówce meczu. Piłkarze 
Górnika Zabrze pogrążyli zupełnie zaskoczo-
nych rywali w zaledwie kilkadziesiąt sekund. 
Najpierw piłkę do siatki skierował Bartosz Iwan 
a gola na wagę zwycięstwa zdobył popularny 
„Prezes”.

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2 (0:2) 
Bramki: 0:1 Marco Paixao (20-głową), 0:2 
Marco Paixao (33), 1:2 Radosław Sobolewski 
(50), 2:2 Bartosz Iwan (90+1), 3:2 Prejuce 
Nakoulma (90+2).
Górnik Zabrze: Pavels Steinbors - Paweł 
Olkowski, Boris Pandza, Ołeksandr Szewelu-
chin (46. Seweryn Gancarczyk), Rafał Kosznik 
- Prejuce Nakoulma, Radosław Sobolewski, 
Mariusz Przybylski, Krzysztof Mączyński (78. 
Bartosz Iwan), Łukasz Madej (87. Wojciech 
Łuczak) - Mateusz Zachara.
Śląsk Wrocław: Rafał Gikiewicz - Krzysztof 
Ostrowski, Mariusz Pawelec, Adam Kokoszka, 
Dudu Paraiba - Tadeusz Socha (79. Sebino 
Plaku), Dalibor Stevanovic, Sebastian Mila, 
Przemysław Kaźmierczak, Tomasz Hołota (86. 
Sylwester Patejuk) - Marco Paixao.
Żółte kartki: Górnik Zabrze - Mariusz 
Przybylski, Seweryn Gancarczyk, Prejuce 
Nakoulma. Śląsk Wrocław - Adam Kokosz-
ka, Krzysztof Ostrowski, Dalibor Stevanovic. 
Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).
Widzów: 3 000.

POGROM  
W STOLICY

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa 
a Piastem Gliwice od początku było bardzo 
jednostronne. Gospodarze mogli wyjść na 

prowadzenie już w 11. minucie. Po tym jak 
Tomasz Brzyski tra�ł w słupek piłka tra�ła pod 
nogi Helio Pinto. Portugalski pomocnik był jed-
nak zbyt zaskoczony i nie udało mu się skierować 
piłki do siatki. Kilka minut później znakomicie 
spisujący się Brzyski przeprowadził rajd lewą 
stroną boiska i podał piłkę  Dominikowi Fur-
manowi. Ten jednak został powstrzymany przez 
bramkarza. Pierwsza bramka padła dopiero w 
32. minucie. Jakub Wawrzyniak dośrodkował 
do Władimira Dwaliszwili, który strzałem głową 
pokonał bramkarza gości. 

Już na początku drugiej połowy po sporym 
zamieszaniu w polu karnym piłkarze Piasta 
niespodziewanie doprowadzili do wyrównania. 
Najpierw z piłką minął się Rabiola, następnie 
próbował strzelać Pavol Cicman. Ostatecznie z 
kilku metrów piłkę do siatki skierował Łukasz 
Hanzel. Po tej sytuacji gospodarze ruszyli do 
zmasowanego ataku. Na efekty nie trzeba  było 
długo czekać. Podopieczni Jana Urbana w pięć 
minut strzelili aż trzy bramki. Najpierw w 60. 
minucie Ivica Vrdoljak podał do Władimira 
Dwaliszwilia, który uderzył w słupek. Dobitka 
Helio Pinto znalazła już drogę do bramki. Za-
ledwie trzy minuty później po dośrodkowaniu 
Dominika Furmana, Dariusza Trelę po raz drugi 
w tym meczu pokonał Władimir Dwaliszwili. 
Wynik ustalił w 65. minucie Jakub Rzeźniczak. 
Boczny obrońca warszawskiej Legii nie miał 
problemów ze zdobyciem bramki po idealnym 
dośrodkowaniu Michała Żyro. Wynik nie zmie-
nił się już do końca spotkania mimo prób obu 
drużyn.

Legia Warszawa - Piast Gliwice 4:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Władimir Dwaliszwili (32-głową), 
1:1 Łukasz Hanzel (47), 2:1 Helio Pinto (60), 
3:1 Władimir Dwaliszwili (63-głową), 4:1 Jakub 
Rzeźniczak (65-głową).
Legia Warszawa: Wojciech Skaba - Jakub 
Wawrzyniak (54. Michał Żyro), Dossa Junior, 
Tomasz Jodłowiec, Jakub Rzeźniczak - Ivica 
Vrdoljak, Dominik Furman (68. Daniel Łukasik), 
Tomasz Brzyski, Helio Pinto, Henrik Ojamaa (54. 
Jakub Kosecki) - Władimir Dwaliszwili.

Piast Gliwice: Dariusz Trela - Krzysztof Król, 
Jan Polak (71. Mariusz Zganiacz), Csaba 
Horvath, Damian Zbozień - Matej Izvolt (70. 
Tomasz Podgórski), Łukasz Hanzel, Mateusz 
Matras, Pavol Cicman - Rabiola (58. Kamil 
Wilczek), Ruben Jurado.
Żółte kartki: Legia Warszawa - Dossa Junior, 
Jakub Rzeźniczak. Piast Gliwice: Krzysztof Król, 
Matej Izvolt.
Sędzia: Paweł Pskit (Łódź).
Widzów: 14 000.

REMIS  
PRZY CICHEJ

Mecz dobrze rozpoczęli gospodarze. Już w 
15. minucie fantastycznym rajdzie popisał się Da-
niel Dziwniel. To właśnie po jego dośrodkowaniu 
nieupilnowany Mateusz Kwiatkowski mocnym 
strzałem z woleja pokonał bramkarza gości. 
Było to jego pierwsze tra�enie w ekstraklasie. 
Zaledwie 13 minut później był już remis. Sposób 
w jaki doszło do wyrównania wywołał sporo 
kontrowersji. W środkowej stre�e boiska piłkę 
stracił Łukasz Surma – gospodarze sugerowali 
faul – po czym trafiła do Marcina Robaka a 
następnie do Takuyi Murayamy, który bez pro-
blemu wpakował ją do pustej bramki. Tuż przed 
przerwą japoński pomocnik mógł powiększyć 
swój dorobek bramkowy. Piłkę sprzed linii 
bramkowej wybił jednak Marcin Malinowski.

W drugiej połowie obydwie drużyny starały 
się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. 
Zdecydowanie więcej było jednak gry siłowej niż 
widowiskowych akcji. Wszystko mógł rozstrzy-
gnąć Jakub Bąk, który po serii rzutów rożnych 
dla ekipy gości, wypracował sobie pozycję do 
strzału. Z bliskiej odległości uderzył jednak w 
poprzeczkę. W samej końcówce meczu okazję 
mieli również podopieczni Jana Kociana. Po 
strzale z dystansu Filipa Starzyńskiego piłka 
minęła jednak bramkę.

Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:1 (1:1).
Bramki: 1:0 Mateusz Kwiatkowski (15), 1:1 
Takuya Murayama (28).
Ruch Chorzów: Michał Buchalik - Michał 
Helik, Marcin Malinowski, Piotr Stawarczyk, 
Daniel Dziwniel - Jakub Smektała (66. Martin 
Konczkowski), Łukasz Surma, Filip Starzyń-
ski, Bartłomiej Babiarz, Łukasz Janoszka (82. 
Marek Zieńczuk) - Mateusz Kwiatkowski (88. 
Grzegorz Kuświk).
Pogoń Szczecin: Radosław Janukiewicz - 
Adam Frączczak, Wojciech Golla, Maciej Dą-
browski, Przemysław Pietruszka - Jakub Bąk 
(74. Herve Tchami), Maksymilian Rogalski (62. 
Donald Djousse), Takafumi Akahoshi, Bartosz 
Ława (68. Abdoul Ouedraogo), Takuya Muray-
ama - Marcin Robak.
Żółte kartki: Ruch Chorzów - Marcin Mali-
nowski. Pogoń Szczecin - Takafumi Akahoshi, 
Przemysław Pietruszka, Bartosz Ława, Abdoul 
Ouedraogo. 
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). 
Widzów: 5 200. 

Dreszczowiec w Zabrzu. 
Piast na kolanach.
Górnik Zabrze nie 
zwalnia tempa. 
Po dramatycznej 
końcówce meczu ze 
Śląskiem Wrocław 
podopieczni 
Adama Nawałki 
odnieśli swoje 
siódme zwycięstwo 
w tym sezonie. 12. 
kolejki T-mobile 
Ekstraklasy na 
pewno nie będą mile 
wspominać piłkarze 
Piasta Gliwice. 
W wyjazdowym 
meczu z aktualnym 
liderem rozgrywek, 
Legią Warszawa 
przegrali bowiem aż 
4-1. Ruch Chorzów 
zremisował natomiast 
na własnym stadionie 
z Pogonią Szczecin 1:1.

 Tomasz Breguła
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