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PILSKO
na radiowej antenie

Pierwsza katowicka kopalnia węgla 
kamiennego powstała w 1754 roku. 
To najstarszy tego typu zakład na 

Górnym Śląsku. Co więcej, kopalnia 
Emanuelssegen (dziś Murcki) funkcjonuje 
do dziś! Pozostałe cztery XVIII-wieczne 
kopalnie przetrwały jedynie do połowy 
XIX wieku. 

Marta Chmielewska w swojej pracy 
„Kopalnie węgla kamiennego w Katowi-
cach” pisze, że najwięcej kopalń węgla 
kamiennego powstała w XIX wieku, 
były to jednak w większości niewielkie 

zakłady, z których część 
tworzono tylko na po-
trzeby poszczególnych 
hut. W tych czasach za-
łożycielem kopalni mógł 
zostać praktycznie każdy. 
Zakłady wydobywcze po-
wstawały więc jeden przy 
drugim, aż do momentu 
rozparcelowania wszyst-

kich pól górniczych. Później następowało 
ich scalanie, bogatsi właściciele skupowali 
udziały sąsiednich kopalń, po czym przyłą-
czali je do swojej, tworząc większe zakłady.

Dokończenie na str. 6

Wszystkim górnikom i ich najbliższym
stałej opieki Świętej Barbary

życzy
zespół redakcyjny

Jak budowały się śląskie kopalnie?
Dla nich likwidowano uzdro-
wiska, dla nich powstawały 
nawet miasta. Tak budowały 
się śląskie kopalnie! 

s. 4
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Silesia Informacje  
poniedziałek – niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek – piątek 09:00

W skrócie z 
Wypadek w kopalni PG Silesia

Do tragicznego wypadku doszło w Przed-
siębiorstwie Górniczym Silesia w Cze-
chowicach–Dziedzicach. Zginął 24-letni 
górnik pracujący przy obsłudze przeno-
śnika taśmowego. - Górnik został po-
chwycony i wciągnięty przez taśmę prze-
nośnika podczas próby jej uruchomienia 
po wymianie uszkodzonego krążnika, 
podtrzymującego dolną taśmę wysię-
gnika. Poszkodowany odniósł rozlegle 
obrażenia klatki piersiowej. Zmarł o go-
dzinie 0.50 - informuje Jolanta Talarczyk, 
rzecznik WUG. Przyczyny i okoliczności 
wypadku w Przedsiębiorstwie Górniczym 
Silesia bada Okręgowy oraz Wyższy 
Urząd Górniczy. To 21. śmiertelna ofia-
ra w górnictwie w tym roku. W ubiegłym 
roku było ich 27.

Postawił 5 zł i zgarnął 
prawie 50 tysięcy

Szczęście, czy może genialna znajomość 
piłki klubowej? 49,563 zł. Tyle zgarnę-
ła osoba, która poprawnie wytypowała 
wyniki aż ośmiu meczów Ligi Mistrzów. 
Gracz, który w punkcie bukmacherskim 
w Łaziskach Górnych postawił jedynie 5 
zł przewidział między innymi zwycięstwo 
Ajaxu nad Barceloną i Basel nad Chel-
sea, czy remis w starciu Porto z Austrią 
Wiedeń. Szczęśliwy kupon można znaleźć 
na Facebooku zakładów bukmacher-
skich Fortuna.

Z Katowic do Warszawy 
w 2 godziny?

To będzie możliwe nie tylko dzięki nowym 
pociągom i modernizacji torowiska, ale 
także systemowi ETCS. Za tym skrótem 
stoi około 2 tysięcy niewielkich żółtych 
skrzynek oraz specjalne oprogramowa-
nie, które ma wpłynąć przede wszystkim 
na bezpieczeństwo na torach Centralnej 
Magistrali Kolejowej. Już w 2014 roku 
pociągi na odcinku Zawiercie-Olsza-
mowice przyspieszą do 200 kilometrów 
na godzinę.

Winda godo do pasażerów

- Som my na dole, idzie wyleźć na plac - 
między innymi taki komunikat usłyszą pa-
sażerowie windy w chorzowskim Urzędzie 
Miasta. Podczas jazdy urządzenie podaje 
komunikaty, na którym piętrze się znajdują 
oraz jakie są tam biura i wydziały. Celem 
akcji jest promowanie używania gŏdki 
w miejscach publicznych.

Pożar na Stecówce

W nocy z 2 na 3 grudnia w Istebnej 
spłonął zabytkowy kościół. Pożar gasi-
ło ponad 20 zastępów straży pożarnej. 
Drewniany kościół pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Istebnej płonął przez całą noc. 
Płomienie obejmujące dach świątyni ok. 
1.00 w nocy 3 grudnia zauważyli okolicz-
ni mieszkańcy. Zaalarmowano wszystkie 
służby. Pożar gasiły 23 zastępy straży 
pożarnej. Niestety - strażakom nie udało 
się opanować sytuacji i uratować kościo-
ła. Podczas akcji udało się natomiast 
ocalić część przedmiotów z jego wnę-
trza. Na razie nie wiadomo, co mogło być 
przyczyną pożaru.

Co z naszym kontraktem?

Zerwany kontrakt, a zaraz po nim kolejka 
w poczekalni u dyrektora Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Pracownicy szpitala 
Euromedic Center w Katowicach postano-
wili wprosić się na wizytę do dyrekcji NFZ. 
W październiku NFZ wypowiedział im kon-
trakt. Są petycje, pisma i jak twierdzą pra-
cownicy szpitala, nie ma odzewu, dlatego 
biorą sprawy w swoje ręce.

"Pucuj, glancuj. Dworzec Bytom!" - 
pod takim hasłem udało się skrzyk-
nąć kilkadziesiąt osób, które w czynie 
społecznym sprzątały hol bytomskie-
go dworca. Cel? Zwrócić uwagę PKP 
na rozsypującą się i brudną stację 
kolejową. 

Jak mówią, ci, którzy wzięli udział 
w porządkach, po prostu od lat było 
i wciąż jest im wstyd za to miejsce w 
centrum miasta. - Niech ktoś zobaczy 
jak tu wygląda, mamy duże miasto, a w 
sumie jest to syf. Dworzec to wizytówka, 

więc jak to o nas świadczy? - pyta się 
Ewa Niemand, mieszkanka Bytomia. 
Świadczy niemal wszystko poczyna-
jąc od głównego holu, przechodząc 
przez tunel a kończąc na peronach. 
Akcja "Pucuj glancuj Dworzec Bytom" 
uwagę PKP na stan obiektu zwróci-
ła. Spółka zadeklarowała ogłoszenie 
do końca roku przetargu na remont, 
na razie tylko holu. - Do zadania wy-
konawcy wybranego w postępowaniu 
przetargowym będzie należała wymiana 
okładzin ściennych i sufitowych oraz 
posadzki holu, a także wyczyszczenie 

mozaiki ceramicznej. Oczywiście hol 
zyska także nowe oświetlenie, nowy zegar 
naścienny. Zainstalowany zostanie także 
nowy system informacji głosowej - mówi 
Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy 
PKP S.A. we Wrocławiu.

Prace, jak zapewniają w PKP, roz-
poczną się na początku przyszłego roku. 

Jednak mało kto z osób które sprzątały 
dworzec w Bytomiu w to wierzy. - Takie 
deklaracje padają co najmniej od trzech 
lat, jeśli nie więcej i jak widzimy w tej 
chwili nic z tych deklaracji nie wynika. 
My skupiamy się na tym, żeby zwrócić 
na to uwagę wszystkich, PKP również. Nie 
przejmujemy się ich deklaracjami, tylko 
przychodzimy i sobie sprzątamy - mówi 
Jakub Wesołowski.

Marcin Pawlenka

W wielu sytuacjach może pomóc, a nawet 
uratować ludzie życie. Warunek jest 
jeden - musi po prostu być. Lądowi-

sko dla helikopterów ma już w przyszłym roku 
działać na dachu Centrum Leczenia Oparzeń w 
Siemianowicach Śląskich. Do najlepszego tego 
typu szpitala w Polsce przewożeni są pacjenci z 
całego kraju.

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego będą mogły lądować już pod koniec przyszłego 
roku. - Dostaliśmy pieniądze z budżetu państwa, w 
związku z tym część będziemy musieli pokryć z własnych 
środków. Musimy zaciągnąć pożyczkę, żeby s�nansować 
taką inwestycję - mówi Mariusz Nowak, dyrektor Cen-
trum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 
Całkowity koszt inwestycji to pięć milionów złotych. 

Lądowisko dla helikopterów sprawę trudnych 
przypadków rozwiązuje od kilku lat w Szpitalu 
Świętej Barbary w Sosnowcu. Tutaj również tra�ają 
najbardziej poszkodowani z całego kraju. - Zdarza 
się, że na płycie lądowiska stoi jeden śmigłowiec, a do 
lądowania podchodzi drugi i ląduje na trawie obok 

- mówi dr Czarosław Kijonka, WSS im. św. Barbary 
w Sosnowcu. Lądowisko ma być standardem, ale 
tyko przy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przy 
wszystkich tego typu placówkach w Polsce mają one 
być gotowe do 2016 r. 

Adam Szaja

Takie programy mają już Katowice czy Zabrze. Teraz 
dołączy do nich Ruda Śląska. Od 1 stycznia 2014 r. w 
mieście rusza program "Rudzka Karta Rodziny 3+".  

Program przewiduje preferencyjne ceny i ulgi dla rodzin 
wielodzietnych w muzeach, na basenach czy w tych �rmach 
i instytucjach, która do programu się dołączą.

- Poprzez system ulg, preferencji i świadczeń chcemy uła-
twiać życie rodzinom wielodzietnym - mówi Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej. Władze miasta liczą, że do programu 
włączą się lokalni przedsiębiorcy. - Udział w programie to okazja 
pozyskania nowych, stałych klientów. Partnerstwo w programie 
"Rudzkiej Karty Rodziny 3+" z pewnością wpłynie na pozytywny 
wizerunek �rmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców - 
dodaje prezydent miasta.

Chęć udziału w programie zadeklarował już Dom Kultury w 
Rudzie Śląskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum 
Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Program ma charakter otwarty, tzn. instytucje i �rmy, 
które chcą zostać jego partnerami, mogą to uczynić na każdym eta-
pie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjal-
ne naklejki promujące Kartę, które zamieszczą jako informację o 
swoim udziale w programie, w miejscu świadczenia swoich usług.  
W Rudzie Śląskiej program dotyczyć będzie 9435 dzieci. O kartę 
będą się mogli ubiegać również opiekunowie, co łącznie daje 
14 851 osób. Żeby otrzymać Rudzką kartę Rodziny 3+, trzeba 
będzie wypełnić odpowiedni druk, który niebawem zostanie 
udostępniony na stronie internetowej miasta. Karta będzie 
wydawana na 3 lata.

Wojciech Żegolewski

Przez najbliższe 3 lata miliard złotych 
zostanie przekazanych na modernizację 
i budowę nowych posterunków policji w 

całym kraju. Na Śląsku z tego projektu korzy-
sta już kilkadziesiąt komend. Pierwsza, nowo 
wybudowana została otwarta 29 listopada w 
Skoczowie. 

Budowa nowoczesnego komisariatu kosz-
towała 5,5 miliona zł. Do inwestycji dołożyli 
się też samorządowcy, fundując mundurowym 
nowy radiowóz. Obszerne pokoje przesłuchań, 
nowoczesna dyżurka, a po godzinach - dla za-
chowania lepszej kondycji - siłownia. - Po służbie 
bądź przed, w czasie wolnym, policjanci także 
tutaj przyjeżdżają. Dbamy jak najbardziej o tę-
żyznę �zyczną i staramy się być w jak najlepszej 
kondycji - podkreśla sierż.sztab. Marcin Myrmus, 
Komisariat Policji w Skoczowie. Zdecydowanie 

gorszej jest jednak większość komisariatów w 
kraju. W śląskiej komendzie zabrakło ostatnio 
pieniędzy na doposażenie oddziałów prewencji w 
apteczki. Policjanci na własną rękę musieli zała-
twiać zestawy pierwszej pomocy. - Pozyskaliśmy 
pieniądze z funduszu prewencyjnego PZU. Jako 
związek złożyliśmy wniosek do tego funduszu o 
przyznanie środków i od razu przeznaczyliśmy te 
pieniądze na zakup właśnie tych zasobników - tłu-
maczy st. asp. Rafał Jankowski, NSZZ Policjantów 
Województwa Śląskiego. 

By uniknąć takich sytuacji stworzono rządowy 
projekt standaryzacji policji. - Na ten program, na 
lata 2013-2015, z budżetu państwa będzie prze-
znaczony miliard złotych. W tym roku to jest 400 
milionów, których efektem jest m.in. ten komisariat 
- mówi nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant 
Główny Policji.

Arkadiusz Loska

Posprzątali w czynie społecznym

Lądowisko w każdym śląskim szpitalu?

Dużym rodzinom 
ma być łatwiej

Komendy po liftingu
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Na realizację programu KAWKA w 
całym kraju Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przeznaczy 800 

mln zł. Wymienionych zostanie ok. 15 tys. starych 
węglowych pieców i kotłowni, a część mieszkań w 
37 gminach zostanie przyłączona do miejskich sieci 
ciepłowniczych. Środki jakie NFFŚiGW przekaże 
dla miast województwa śląskiego to ok. 12 mln 
zł. Pozostałe 9 mln zł dołoży Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Te pieniądze zostaną przekazane 
jako dofinansowanie projektu w Bielsku-Białej, 
Bieruniu, Bytomiu Chorzowie, Cieszynie, Czeladzi, 
Raciborzu, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Zawierciu 
oraz w Żorach.

Ułatwi to wdrożenie przygotowanego przez 
Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pro-
jektu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii”. Zakłada on m.in. do-
�nansowanie wymiany nieekologicznych urządzeń 
grzewczych do wysokości 90 proc. kosztów kwali�-
kowanych przedsięwzięcia oraz termomodernizacje 

budynków i dokonywanie przyłączeń do miejskich 
sieci ciepłowniczych.

Wsparcie z funduszy ekologicznych mogą 
otrzymywać jednak tylko te samorządy, które 
uchwaliły gminne programy likwidacji niskiej 
emisji. Beneficjenci inwestycji wdrażanych w 
miastach liczących ponad 10 tys. mieszkańców 
oraz w miejscowościach uzdrowiskowych będą 
mogli uzyskać do�nansowanie do wysokości 80 

proc. kosztów kwali�kowanych, w tym w postaci 
dotacji do 45 % ze środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW i pożyczki co najmniej do 35% ze środ-
ków WFOŚiGW. O te środki mogą występować 
m.in. spółki ciepłownicze i podmioty zarządzające 
nieruchomościami.

Umowy pomiędzy narodowym a wojewódzki-
mi funduszami ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej o rozpoczęciu wdrażania tego pilotażowego 
programu podpisano 14 listopada w Krakowie. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2019 roku. 
W efekcie w województwie śląskim ma nastąpić 
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do 
powietrza rocznie: pyłu o 90 ton na rok, dwutlenku 
węgla o ponad 8 tys. ton, dwutlenku siarki o 113 ton 
i tlenków azotu o 14 ton.

Polska, podobnie jak większość krajów Unii 
Europejskiej, nie dotrzymuje obowiązujących stan-
dardów jakości powietrza. Potwierdza to Minister-
stwo Środowiska, wskazując, że aż 90 proc. stref w 
kraju nie spełnia standardów czystości powietrza. 
Pod tym względem Polska jest na przedostatnim 
miejscu wśród państw wspólnoty. Eksperci Świato-
wej Organizacji Zdrowia zbadali 65 polskich miast 
pod kątem smogu, wykazując, że zaledwie sześć z 
nich spełnia unijne normy. 

Najgorsze wyniki odnotowano natomiast w 
Krakowie, Rybniku, Katowicach, Zabrzu, Nowym 
Sączu, Gliwicach czy Dąbrowie Górniczej. Głów-
nym winowajcą takiego stanu rzeczy są spaliny 
wypuszczane w powietrze z domowych pieców i 
lokalnych kotłowni. W okresie grzewczym stężenie 
pyłu w powietrzu  przekracza dopuszczalne normy 
o kilkaset procent.

Zakończyły się prace nad budo-
wą energooszczędnego przed-
szkola w Siemianowicach 

Śląskich. Budynek o powierzchni 
ponad 500 m kwadratowych został 
wybudowany z gotowych drew-
nianych elementów, będzie służyć 
100 dzieciom. Konstrukcja została 
wykonana zaledwie w siedem dni!

Na tak szybkie ukończenie 
pierwszego etapu prac pozwoliło 
użycie technologii prefabrykowa-
nego szkieletu drewnianego. Druga 
faza inwestycji, w której wykonane 
zostaną prace wykończeniowe po-
trwa dwa miesiące. Podwójna warstwa 

izolacyjna wykonana z wełny mine-
ralnej oraz 10-centymetrowego styro-
pianu będzie zapobiegać nadmiernej 
utracie ciepła. Zastosowane zostaną 
również okna z trzema szybami. 
Dzięki temu współczynnik wydajności 
ciepła będzie kilkakrotnie większy 
niż w budynkach wykonanych me-
todą tradycyjną. Dodatkowo dzięki 
zastosowaniu specjalnego systemu 
wentylacji mechanicznej odzyskiwane 
zostanie również ciepło, wydzielane 
przez osoby przebywające wewnątrz. 
Budynek będzie ogrzewany gazem. 
Koszt inwestycji to ok. 1 mln zł. 

Przedszkole buduje Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki 

Waldorfskiej, które w Siemianowicach 
Śląskich działa już od 15 lat. Obec-
nie placówka funkcjonująca przy ul. 
Zgrzebnioka 36, kształci 76 dzieci. 
Po zmianie siedziby jej działalność 
zostanie poszerzona o żłobek. To 
nastąpi na przełomie czerwca i lipca 
przyszłego roku.

Placówki stosujące pedagogikę 
waldorfską są alternatywą do trady-
cyjnych metod nauczania. Celem jest 
przede wszystkim wspieranie wszech-
stronnego rozwoju dziecka poprzez 
indywidualny tok nauczania. Dużą 
uwagę przykłada się do rozwoju arty-
stycznego oraz kreatywnego myślenia. 
Nie wykorzystuje się w nich systemu 
ocen. Ma to służyć wykształceniu u 
dzieci wewnętrznej motywacji oraz 
nastawieniu na współpracę, nie na 
rywalizację. W tego typu placówkach 
nie ma również podręczników. Na-
uczyciele sami kształtują program w 
oparciu o dwa źródła: wiedzę o roz-
woju dziecka i obserwację uczniów. 
Twórcą pedagogiki waldorfskiej był 
Rudolf Steiner. Nazwa pochodzi od 
pierwszej szkoły dla dzieci robotni-
ków, założonej przez niego w 1919r. 
przy fabryce cygar Waldorf - Astoria 
w Stuttgarcie.

Tomasz Breguła

Droga łącząca ul. Panewnicką 
z węzłem Batory autostrady 
A4 w Katowicach już otwarta! 

Na razie została wyremontowana jej 
pierwszą część od ul. Panewnickiej do 
wiaduktu kolejowego Inwestycja będzie 
kontynuowana. 

Tzw. obwodnica Pa new ni k 
należąca po części do Chorzowa i 
Katowic stanowiła drogę techniczną 
wykorzystywaną przez służby Lasów 
Państwowych. Mimo to kierowcy od lat 
nielegalnie korzystali ze skrótu. - Teraz 
droga jest przeznaczona wyłącznie dla 
samochodów osobowych. Będzie na niej 
obowiązywało ograniczenie prędkości do 
50 km/h – informuje Jakub Jarząbek, 
rzecznik prasowy miasta Katowice. 
Koszt inwestycji to 3 mln zł.

W planach na przyszły rok jest wy-
remontowanie kolejnej części drogi aż 
do węzła Batory. To pochłonie kolejne 
3 mln. zł. Środki �nansowe zostały już 
zabezpieczone w projekcie budżetu. 
Wtedy też powstanie ścieżka rowero-
wa na całej długości połączenia oraz 
instalacje zapobiegające wkraczaniu na 
jezdnię zwierząt zgodnie z projektem 
Nadleśnictwa Katowice.

Dwukierunkowa droga jest już prze-
jezdna od 2 grudnia. Wtedy oficjalnie 
została oddana do użytku. Mogą z niej 
korzystać wyłącznie samochody osobowe. 
Inwestycję przeprowadził Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów w Katowicach.  TB

Postawili budynek... w 7 dni! Obwodnica Panewnik 
na półmetku

Są środki na poprawę powietrza
21 mln zł – tyle w 2014 roku 
otrzymają spółki ciepłownicze 
i mieszkaniowe w 11 gminach 
województwa śląskiego. Środki 
zostaną przyznane w ramach 
projektu KAWKA służącemu 
ograniczeniu zanieczyszczenia 
powietrza, poprawie efektywno-
ści energetycznej oraz rozwojo-
wi odnawialnych źródeł energii.

 Tomasz Breguła
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Na spotkanie z do sie-
dziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
przybyli wszyscy 

zainteresowani przyszłością Pilska. 
Wśród nich Starosta Żywiecki An-
drzej Zieliński, Burmistrz Żywca 
Antoni Szlagor, Wójt Jeleśni Marian 
Czarnota, właściciele gruntów na 
Hali Miziowej, zastępca Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska Jolanta 
Prażuch, dr Iwona Kuczyńska z AGH, 
przewodniczący Ruchu Ekologicz-
nego Św. Franciszka ojciec Stanisław 
Jeromi i członkowie stowarzyszeń 
proekologicznych. Zabrakło jedynie 
przedstawicieli Stowarzyszenia na 
Rzecz Wszystkich Istot, którzy ode-
słali dziennikarzy na swoją stronę 
internetową, gdzie jak stwierdzili 
zawarte są rzeczowe argumenty ma-
jące narciarzom odebrać prawo do 
korzystania z polskich stoków gór-
skich, a mieszkańcom Korbielowa, 
niegdyś mekki narciarstwa prawa do 
godnego życia, właśnie z turystyki, bo 
jak na razie nikt nie planuje w gminie 
Jeleśnia budowy fabryki samochodów, 
ani kopalni.

Przed przystąpieniem do audycji 
transmitowanej na żywo redaktor Za-
wartka wynotował ze strony Pracowni 
na Rzecz Wszystkich Istot  rzekomo 
rzeczowe zarzuty, jak się okazało wo-
bec wszystkich, którym dobro Pilska 
leży na sercu. W oczach mieszkańców 
Korbielowa wyszedł na tym nie naj-
lepiej, choć wielokrotnie podkreślał, 
że są to zarzuty i pytania stawiane 
przez stowarzyszenie prowadzone 
przez pana Ślusarczyka.

Na poczynania ekologów w sposób 
stanowczy reagują w władze powiatu 
żywieckiego. - Odrzuciłem ekologów 
jako stronę w tym postępowaniu. 
Nadałem również większości swoich 
decyzji klauzurę natychmiastowej 
wykonalności. Jestem urzędnikiem zde-
cydowanym – mówi Andrzej Zieliński, 
starosta żywiecki zaznaczając, że nie 
boi się negatywnych konsekwencji 
swoich działań. - Sprawuję już swoje 
stanowisko od wielu lat.  Nie wiem 
dlaczego ekolodzy od początku nie chcą 
z nami rozmawiać. Mam z nimi bar-
dzo rzadki kontakt. Zazwyczaj tylko 
zapoznaję się z tym co do mnie piszą. 
Z reguły zajmuję wspólnie z burmi-
strzem jednoznaczne stanowisko.  Nie 
martwi mnie też, że tyle spraw zostało 
przekazanych organom odwoławczym. 
Ja jeszcze nie przegrałem – podkreśla 
Andrzej Zieliński. Jego zdaniem żą-
dania ekologów są sprzeczne temu, 
co podpowiada zdrowy rozsądek. - 
Jestem magistrem turystyki i zależy 
mi na tym aby ta turystyka się tutaj 
rozwijała. Istnieją kraje typu Grecja, 
Szwajcaria, Hiszpania, Austria, dla 
których jest ona jednym z głównych 
źródeł dochodu narodowego. A przy-
roda tam też istnieje, tak samo piękna 
jak u nas – dodaje. 

Zdaniem pseudo-ekologów decy-
zje podjęte przez organy państwowe 
są niezgodne z obowiązującym pra-
wem. Z tym nie zgadza się wójt gminy 

Jeleśnia. - Uważam, że wszelkie decyzje 
zostały podjęte w sposób prawidłowy. 
Jeżeli ich zdaniem nie było inaczej, 
to niech to udowodnią. Oni blokują 
wszystko. Kwestionują nawet to co 
było zrobione 20 lat temu. A przecież 
nie można kwestionować czegoś co nie 
zostało wybudowane teraz, czegoś co 
nie jest teraźniejszością – komentuje 
Marian Czarnota. Zapytany o to jakie 
- zdaniem "ekologów" - decyzje podję-
te przez organy państwowe naruszają 
prawo odpowiedział. - Powiem szcze-
rze, że ja nic takiego tutaj nie widzę. 
Mogę zapewnić, że nic złego się tutaj 
nie dzieje, wręcz przeciwnie. Był wyciąg 
stary, teraz jest nowy, nartostrady są 
przygotowane i czternastego ma być 
otwarcie pierwszego wyciągu - dodał. 

Do zarzutów pseudo-ekologów 
dotyczących dewastacji kopuły Pil-
ska ustosunkował się również sam 
inwestor, Leszek Łazarczyk. - Kopu-
ła Pilska nigdy nie była i nie będzie 
naruszona. My tam nie zamierzamy 
nawet wychodzić. Ta przestrzeń jest 
przeznaczona dla turystów, którzy chcą 
tam wejść, pooglądać i się nią cieszyć. 
Ekolodzy korzystają z prawa, wedle 
którego wszystko im wolno. Są bezkarni 
i nikt im nic nie może zarzucić. Dlatego 
też działają w ten sposób – zaznaczył.

Zarzuty łamania prawa stały się 
jednym z głównych oręży "ekologów" 
w walce z inwestorem. Jak się jed-
nak okazuje kto mieczem wojuje... 
- Chciałabym się ich zapytać dlaczego 
bez naszej wiedzy – tak jak to miało 

miejsce m.in. w styczniu – wchodzą 
na nasze prywatne tereny? Czy prawo 
administracyjne jest ważniejsze niż 
jeden z filarów konstytucji – prawo 
własności obywatelskiej? - pyta się 
mieszkanka Korbielowa oraz przed-
stawicielka dzierżawców Wspólnoty 
Leśno-Gruntowej Hala Miziowa.

W radiowej dyskusji wziął udział 
także ojciec Stanisław Jeromi - Od 
wielu lat próbuje pogodzić ochronę 
przyrody z tzw. ekologią ludzką i tro-
ską o mieszkańców terenów cennych 
przyrodniczo. Najważniejsze co chcę 
powiedzieć, nie wydaje mi się, że uda 
się chronić  takie cenne tereny  bez 
troski i opieki tych, którzy  żyją obok, 
bez mieszkańców - powiedział prze-
wodniczący Ruchu Ekologicznego Św. 

Franciszka. Do tych słów odniósł się 
Antoni Szlagor. - Proszę ojca,  my tutaj 
jesteśmy głęboko wierzący i nas uczono 
od najmłodszych lat, że przyroda, zwie-
rzęta, mają służyć człowiekowi więc my 
chcemy postępować i postępujemy tak 
jak nas uczył kościół. Niech ekolodzy 
to uszanują. Ekolodzy kwestionują 
wydane decyzje przez pana Starostę, 
wydawane decyzje przeze mnie...  Nie 
przyjechali na spotkanie, bo nie mają 
argumentów. Dla takich ekologów 
wszystko jest nielegalne co nie jest 
po ich myśli – powiedział burmistrz 
Żywca. 

O dobro mieszkańców oraz tury-
stów odwiedzających Korbielów od lat 
walczy również Tadeusz Sołek - Od 
września 2010 roku staramy się aby 
pomóc Pilsku, aby pieniądze, które są 
przeznaczane na Korbielów wydawane 
były mądrze – zaznacza prezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju Turystyki, Sportu i 
Rekreacji Korbielów-Pilsko. Jego zda-
niem na przestrzeni ostatniego roku w 
sprawie Pilska wiele się zmieniło. - Nie 
jest to jeszcze na takim etapie jakby-
śmy sobie tego życzyli jako mieszkańcy 
Korbielowa, ale mamy już w budowie 
wyciąg nr 1. Inwestycja obejmuje mo-
dernizację wyciągu orczykowego na 
krzesełkowy. Myślę, że to będzie duże 
udogodnienie dla narciarzy. Liczymy 
na to, że zaistnieje tutaj możliwość na 
zainwestowanie i zmodernizowanie 
kolejnych wyciągów- dodał.

Na temat negatywnych skutków 
blokowania tej i wielu innych podob-
nych inwestycji wypowiedziała się dr 
Iwona Kuczyńska, pracownik Akade-
mii Górniczo-Hutniczej oraz wieloletni 
dydaktyk z zakresu inżynierii środo-
wiska. - Nie można zupełnie zamknąć 
całego obszaru Beskidu dla turystów, bo 
wtedy rzeczywiście utworzymy rezerwa-
ty, do których nikt nie będzie miał wstę-
pu. Nie rozumiem tych protestów wobec 
rozwijającej się turystyki narciarskiej. 
Narciarze poruszają się przecież wyłącz-
nie wyznaczonymi szlakami. Rzadko się 
zdarza, żeby ktokolwiek zboczył bo nie 
ma wtedy dobrych warunków do jazdy. 
Przede wszystkim należy podkreślić, 
że jeżeli to narciarstwo nie będzie się 
rozwijać to turyści nie będą w nasze 
góry zaglądać tylko będą wyjeżdżać 
zagranicę – zaznaczyła.

Głos zabrała również, Jolanta 
Prażuch. - My nie jesteśmy instytu-
cją, która ma mieć mieć zastrzeżenia 
wobec inwestora... Nie chciałabym się 
wypowiadać w kwestii pretensji do 
inwestora, ekologów czy gminy, bo nie 
na tym polega nasza praca. My ana-
lizujemy dokumenty, oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko i jeżeli   
z dokumentów i całego postępowania 
wynika, że dane przedsięwzięcie może 
negatywnie oddziaływać na walory 
przyrodnicze wówczas możemy podjąć 
szereg działań ograniczających nega-
tywne działania i zastanowić się czy 
realizacja danego przedsięwzięcia jest 
możliwa czy też nie – poinformowała  
zastępca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Piotr Knapik
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PILSKO
na radiowej antenie
Minął rok od audycji w Radiu Katowice, w której na temat przyszłości Pil-
ska wypowiadali się wszyscy zainteresowani – mieszkańcy Korbielowa, 
władze samorządowe, inwestor i przedstawiciele stowarzyszenia mające-
go w nazwie wszystkie istoty – oprócz człowieka. W miniony poniedzia-
łek do Korbielowa ponownie zajechał wóz transmisyjny Radia Katowice 
z dziennikarzami Anną Juśkiewicz i Jerzym Zawartką, by poszukać od-
powiedzi na pytanie, co zdaniem  rozmówców sprzed roku zmieniło się 
na Pilsku, nazywanej przez Korbielowian górą żywicielką. 

Pełny zapis audycji z 2 grudnia na stronach internetowych Radia Katowice i Kuriera Polskiego.
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Dokończenie ze str. 1

Na początku XX wieku w Katowicach po-
wstały dwa nowe zakłady wydobywcze, Emi-
nencja i Böer. Były to ostatnie kopalnie założone 
w czasie przynależności Katowic do państwa 
niemieckiego. W 1924 r., kiedy ziemie te należały 
już do Polski, utworzono w Dąbrówce Małej 
kopalnię Polska. W okresie międzywojennym 
większość zakładów wydobywczych nadal znaj-
dowała się w rękach prywatnych i często wcho-
dziła w skład przemysłowych koncernów. W 
czasie II wojny światowej większość katowickich 

zakładów działała. Katowice były dla okupanta 
miastem niemieckim, które odzyskano. Kiedy 
wojna była już dla Niemców przegrana, zamie-
rzano zniszczyć zakłady poprzez ich zalanie, 
jednak górnicy do tego nie dopuścili. Dzięki 
temu, po zakończeniu wojny, kopalnie gotowe 
były do wznowienia pracy. Musiały tylko zacze-
kać na uruchomienie kolei, ponieważ nie było 
możliwości transportu węgla. W Polsce Ludowej 
trwała intensywna rozbudowa istniejących ko-
palń, zwiększano wydobycie węgla, zakładane w 
kolejnych planach 5-letnich. Rozwojowi kopalń 
sprzyjało współzawodnictwo międzyzakładowe.

W tym okresie powstały dwie ostatnie ko-
palnie węgla kamiennego w Katowicach: Staszic 
i kopalnia doświadczalna Jan. Tymczasem w 
innych regionach Europy już w latach 60. prowa-
dzono ograniczanie wydobycia węgla ze względu 
na malejącą jego opłacalność...

Początki legendarnej kopalni Andaluzja w 
Piekarach Śląskich sięgają 1903 roku. Wtedy 
nastąpiło połączenie czterech pól górniczych: 
Andalusien, Rest Phoenix, Rest Opuurg, 
Kronprinzess, które znajdowały się w Brzozo-
wicach-Kamieniu. Ich właścicielem był książę 
Guido Henckel von Donnersmarck. W 1908 roku 

odsprzedał je spółce Schlesische A.G. für Bergbau 
und Zinkhuttenbetrieb, która rozpoczęła budowę 
kopalni Andaluzja. Głębienie pierwszego szybu 
rozpoczęto w 1908 roku. W 1912 roku rozpoczęto 
wydobycie węgla. W 1973 roku kopalnia zatrud-
niała 5085 osób i wydobywała 3312 kilogramów 

węgla w przeliczeniu na dzień pracy jednego 
pracownika.

Ciekawie wyglądał rozwój górnictwa w Ja-
strzębiu-Zdroju, które przed laty było znanym 
śląskim uzdrowiskiem! Decyzja o budowie 
kopalń Jastrzębie i Moszczenica zapadła w 
czerwcu 1955 roku, a jej ojcem chrzestnym był 
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Jak budowały się śląskie kopalnie?
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Pomimo trudnej sytuacji polskiego gór-
nictwa, jeszcze żadna rządząca ekipa nie 
dokonała zamachu na jeden z czołowych 

przywilejów, jakim jest tzw. barbórkowe. I chociaż 
w pozostałych � rmach można liczyć co najwyżej 
na 100-200 zł na karpia, a w najlepszym razie 
na warte kilkaset złotych bony towarowe, � rmy 
górnicze wypłacają w grudniu swoim ludziom 
nawet po kilka tysięcy złotych. 

W tym roku barbórkowe ma szczególne zna-
czenie, przede wszystkim dla górników Kompanii 
Węglowej, tak niepewnych o swój dalszy los. Pie-
niądze powinny być już na kontach wszystkich 
górników. - Gdyby górnicy nie mieli tych pieniędzy 
na kontach przed Barbórką, przyszliby do Kompanii 
i nas roznieśli. Kiedyś 4 grudnia górnik dostawał 
jeszcze ćwiartkę wódki i kawałek kiełbasy. Teraz 
liczą się tylko pieniądze – mówią anonimowo w 
Kompanii. O� cjalnie nikt nic takiego nie powie.

Czym jest barbórkowe? To dodatkowa pensja, 
wypłacana w ten sposób, że jest zwykle korzystniej-
sza od normalnej wypłaty. Bo zaliczane są do niej 
inne świadczenia pieniężne – na przykład nagrody z 
zysku, jeśli oczywiście takowy jest.  Jeśli zarabiasz 2 
tys. zł (tyle może wynieść pensja młodego górnika), 
to mniej więcej tyle (ze wskazaniem na: trochę 
więcej) dostanie barbórkowego, jak ktoś zarabia 
5 tys. zł, dostanie takie pieniądze albo lepsze. Ale 
barbórka nie należy się tyko i wyłącznie górnikom. 
Dostają ją wszyscy pracownicy spółek węglowych, 
także ludzie z administracji, w tym ludzie chociażby 
z biur prasowych... 

Zresztą koniec starego roku i początek nowego 
to złoty czas dla całej braci całej górniczej. W okresie 
od grudnia do lutego na konta górników wpływa 
nawet po 20 tysięcy złotych. Bo oprócz normalnego 

wynagrodzenia dostają właśnie barbórkę, a w lutym 
dodatkowo czternastą pensję, tzw. czternastkę.

Jak podaje portal internetowy Forsal.pl, wyna-
grodzenia w górnictwie były w Polsce wyższe od 
przeciętnej płacy o 89 proc. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w Polsce wynosiło w 2012 roku 
3522 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 842 euro. Płace 
w sektorze górnictwo i wydobycie kształtowały się 
na poziomie 6647 zł (1588 euro), co oznacza, że były 
o 89 proc. wyższe od średniego wynagrodzenia w 
naszym kraju. Ta dysproporcja jest w Polsce większa 
niż w innych europejskich krajach.

Wyższe pensje w górnictwie i wydobywaniu 
otrzymywały osoby pracujące w sektorze publicz-
nym. W spółkach państwowych zarobki górników 
wynosiły średnio 6794 zł, to w sektorze prywatnym 
były niższe o 6 proc. i wynosiły 6 388 zł. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej średni, „goły” 
zarobek górnika pracującego na ścianie wynosi 
około 5586 złotych miesięcznie brutto. Doliczając 
barbórkę, czternastkę i inne świadczenia, kwota 
wzrasta nawet o ok. 1000 złotych. W Kompanii 
Węglowej jest nieznacznie niższy, wynosi ok. 5400 
zł brutto. 

Koniunkturę wyczuwają sklepy i salony samo-
chodowe i... biura podróży. W grudniu-styczniu 
mnóstwo jest specjalnych ofert właśnie dla braci 
górniczej. 

- Zawsze czekamy na koniec roku. Wtedy na 
konto wpływa w sumie kilkanaście tysięcy złotych. 
Mamy z żoną taki układ: jednego roku ona coś 
kupuje dla domu, na przykład remontuje kuchnie 
czy odświeża salon, drugiego roku ja wymieniam 
samochód albo sprzęt audio czy telewizyjny. Wtedy 
wiem, że żyję, że ta robota ma sens – mówi anoni-
mowo jeden z górników.

Antoni Strzelecki

Barbórka się należy

Józef Cyrankiewicz, ówczesny premier. Uchwała 
prezydium rządu upoważniła ministra górnic-
twa węglowego do podjęcia budowy zakładów 
bez kosztorysów i szczegółowej dokumentacji 
geologicznej! Wytyczne były takie: jeśli pojawią 
się jakiekolwiek problemy z solanką, to należy 
zaprzestać jej ochrony, bo węgiel jest ważniejszy. 
To był gwóźdź do trumny działającego tutaj 

uzdrowiska. Inwestycję rozpoczęto po rozpozna-
niu zaledwie jednej czwartej zasobów!

Jastrzębie liczyło wtedy około 2 tysięcy 
mieszkańców... Prace wstępne przy budowie 
kopalni o tej samej nazwie ruszyły już latem tego 
samego roku. Wiele robót wykonywano ręcznie 
albo wykorzystując konne furmanki. W grudniu 
1960 roku patronat nad inwestycją objął Związek 
Młodzieży Socjalistycznej ze zobowiązaniem, że 
zostanie ukończona w planowanym terminie i 
będzie najnowocześniejszą oraz najwydajniej-
szą kopalnią... Aby dotrzymać zobowiązania, 

propagowano współzawodnictwo oraz bicie 
rekordów produkcyjnych. Zakład ruszył 4 grud-
nia 1962 roku w obecności I sekretarza KC PZPR 
Władysława Gomułki. Sam towarzysz Wiesław 
uruchomił maszynę wyciągową. Kopalnia Ja-
strzębie była chlubą ówczesnej władzy, zachwy-
cała architekturą. Uwagę zwracała cechownia w 
kształcie rotundy ze szklaną kopułą wykonaną 
z około 30 tysięcy szkiełek! Kilka dni przed 
przyjazdem Gomułki górnicy otrzymali zadanie 
wyczyszczenia ich wszystkich. Kopułę podniesio-
no przy pomocy hydraulicznych podnośników. 
W niej odbywały się m.in. mecze bokserskie. Już 
w 1966 roku kopalnia Jastrzębie po raz pierwszy 
wysłała węgiel na eksport!

Dziewięć lat wcześniej do eksploatacji została 
przekazana Kopalnia „Halemba”. Do jej powsta-
nia znacząco przyczyniła się tendencja rosnącego 
zapotrzebowania na węgiel gazowo-koksowy. W 
1980 r. ruszyła natomiast nowoczesna „kopalnia 
pod kopalnią” - „Halemba Głęboka”. Podczas 
zgłębiania szybu „Grunwald III” wykorzystano 
bardzo nowatorskie rozwiązania. Do poziomu 
wydobywczego 1030m zastosowano metodę 

budowy wieży basztowej poza rurą szybową, 
a po jej wykonaniu najechano nią na szyb z 
odległości 120m.

Przy budowie kopalń pracowali m.in. żołnie-
rze i więźniowie, zasady bhp schodziły na dalszy 
plan. W dodatku budowniczych prześladował 
metan. W kwietniu 1959 roku potężny wybuch 
gazu uniósł wieżę wyciągową na wysokość 30 
metrów, koła zamachowe były rozrzucone po 
całej Moszczenicy. Zginęło dziewięć osób, przy-
najmniej o� cjalnie.

Antoni Strzelecki
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Skatowali staruszkę 
w Katowicach

Dzieci w wieku od 11 do 15 lat 
zaatakowały i brutalnie pobi-
ły starszą kobietę w Katowi-

cach. Na o�arę trójka młodocianych 
bandziorów wybrała 85-letnią panią.

Do zdarzenia doszło na ulicy Sowiń-
skiego. Około 15.30 do idącej chodnikiem 
starszej pani podbiegło trzech chłopców. 
Przewrócili ją na ziemię i zaczęli kopać. 
Próbowali wyrwać jej torebkę, w której 
były dwie pary okularów i parasolka. 
Na pomoc napadniętej kobiecie ruszył 
świadek zdarzenia. Gdy mali bandyci go 
zobaczyli zaczęli uciekać. Interweniujący 
mężczyzna dogonił jednego z nich. Chło-
piec próbował się wyrwać i uciec. Wtedy 
na miejscu pojawili się policyjni wywia-
dowcy. Mały bandyta, który ma dopiero 
11 lat został zatrzymany. Kilkadziesiąt 
minut później policjanci zajmujący się 
przestępczością nieletnich, w jednym 
ze sklepów z elektroniką namierzyli i 
zatrzymali pozostałych dwóch sprawców. 
15-latek poszukiwany był przez katowicki 
sąd w celu doprowadzenia do ośrodka 
wychowawczego w Herbach, a 13-latek 
do domu dziecka. 85-letnia kobieta ze 
złamaną ręką i udem tra�ła do szpitala.

Aresztowany 
za wybuch gazu

Sąd Rejonowy w Zabrzu, na wnio-
sek prokuratury, tymczasowo 
aresztował zatrzymanego przez 

zabrzańskich policjantów 34-letniego 
mężczyznę. Podejrzany o spowodowa-
nie zagrożenia dla życia mieszkańców 
i mienia w wielkich rozmiarach miesz-
kaniec ulicy Kruczkowskiego, w swoim 
mieszkaniu spowodował eksplozję gazu. 

Z relacji mieszkańców budynku przy 
ulicy Kruczkowskiego wynikało, że jeden 
z sąsiadów rzuca różnymi przedmiotami 
z okna swojego mieszkania, a wcześniej 
wydawało się, że w mieszkaniu doszło 
do jakiegoś wybuchu. Kiedy na miejsce 
dotarły służby ratunkowe okazało się, że 
w pomieszczeniu kuchennym są wybite 
szyby, a w przedpokoju jest uszkodzona 
instalacja gazowa. Ingerencję tę potwier-
dził powołany do zbadania sprawy biegły. 
Sprawca zdarzenia, 34-letni mężczyzna, 
został zatrzymany jeszcze tego samego 
dnia. Wczoraj został doprowadzony do 
prokuratury, a następnie do sądu. Sędzia 
podjął decyzję o jego tymczasowym aresz-
towaniu. Podejrzany został przekonwojo-
wany do aresztu śledczego w Krakowie.

Sprawca potrącenia 
poszukiwany

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego poszukują spraw-
cy tragicznego w skutkach 

potrącenia, do którego doszło minio-
nej przy skrzyżowaniu Al. Korfan-
tego z ulicą Skłodowskiej w Zabrzu. 
Nieustalony dotąd sprawca potrącił 
59-letniego mężczyznę i odjechał 
z miejsca zdarzenia. 

Do wypadku doszło o 23.47. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
samochodem osobowym koloru ciemne-
go, jadąc od centrum Zabrza w kierunku 
osiedla Kopernika, potrącił przechodzą-
cego przez oznakowane przejście dla 
pieszych zabrzanina. W samochodzie, 
który uczestniczył w zdarzeniu powin-
na być uszkodzona przednia szyba. Nie 
wykluczone, ze pojazd może posiadać 
także jeszcze inne uszkodzenia. Ran-
nego przewieziono do szpitala. Niestety 
nad ranem lekarz dyżurny powiadomił 
policję, że mężczyzna w wyniku odnie-
sionych obrażeń zmarł. Osoby mogące 
pomóc w ustaleniu marki pojazdu oraz 
sprawcy zdarzenia proszone są o kontakt 
z wydziałem kryminalnym zabrzańskiej 
komendy policji tel. (32) 277-92-00 lub z 
najbliższą jednostką policji - tel. alarmo-
we 997 lub 112.

Chciał zwiedzić  
Częstochowę

By poznać zakątki miasta, 
ukradł samochód z firmy, 
w której pracował. Pijany 

mężczyzna sam powiadomił poli-
cję o popełnieniu przestępstwa. A że 
kierował pojazdem bez prawa jazdy 
oraz z "promilami", usłyszał dodat-
kowe zarzuty...

Jak ustalili śledczy, 34-letni miesz-
kaniec województwa podlaskiego 
przyjechał do Częstochowy w poszu-
kiwaniu pracy. Część czasu przepra-
cował w jednej z miejscowych firm. 
Wszedł na jej teren i postanowił zabrać 
samochód. Pojazdem udał się na krótką 
przejażdżkę po okolicy. W tym samym 
czasie właściciel pojazdu powiadomił 
policjantów o kradzieży. Ta informacja 
zbiegła się z zatrzymaniem 34-letniego 
sprawcy, który sam oddał się w ręce 
policjantów. Mężczyzna zadzwonił na 
policję z informacją o tym, że zabrał 
samowolnie samochód, a następnie 
poczekał na przyjazd mundurowych. 
Badanie wykazało w jego organizmie 

około 1.5 promila alkoholu. Mercedes 
wrócił do rąk właściciela a 34-letni 
mężczyzna usłyszał zarzut krótkotrwa-
łego użycia pojazdu oraz kierowania w 
stanie nietrzeźwości i bez wymaganych 
prawem dokumentów. Za te czyny grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Poturbował i okradł 
piłkarza

Policjanci z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Pseudokibiców 
gliwickiej komendy zatrzymali 

młodego mężczyznę, który w przerwie 
meczu pomiędzy drużynami Kłodnica 
Gliwice - Quo Vadis Zabrze Makoszo-
wy napadł na piłkarza.

Do zdarzenia doszło 17 listopada na 
stadionie w Wilczym Gardle. 21-letni 
gliwiczanin, w towarzystwie kilkunastu 
innych zamaskowanych pseudokibiców, 
wtargnął na teren obiektu. 22-letniemu 
piłkarzowi drużyny gości napastnicy skra-
dli bluzę dresową. Piłkarz został również 
przez nich poturbowany. Funkcjonariusze 
przekonują, że sprawa jest rozwojowa. Na-
dal poszukiwani są pozostali uczestnicy 
zajścia. Sprawcom tego przestępstwa grozi 
kara nawet 10 lat wiezienia.

Tragiczny wypadek  
w Mikulczycach

Policjanci oraz prokuratorzy wy-
jaśniają okoliczności tragicz-
nego wypadku, do jakiego do-

szło na remontowanym odcinku ulicy 
Boya-Żeleńskiego. Operator kopar-
ko-ładowarki podczas cofania potrą-
cił 51-letniego pracownika. Obraże-
nia mężczyzny okazały się śmiertelne...

Do zdarzenia doszło wczoraj 
kilka minut przed 14.00. Ulica Boya-
Żeleńskiego była zamknięta dla ruchu. 
Prowadzone tam były prace drogowe 
związane z wymianą sieci wodno-
-kanalizacyjnej. 56-letni mieszkaniec 

powiatu tarnogórskiego obsługujący 
koparko-ładowarkę prowadził prace 
związane z wyrównywaniem terenu. 
W trakcie cofania potrącił 51-letnie-
go pracownika. Wezwani na miejsce 
ratownicy medyczni mogli już tylko 
stwierdzić zgon zabrzanina. Policjan-
ci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
a następnie z udziałem prokuratora 
przeprowadzili oględziny. Operator 
koparko-ładowarki w chwili zdarzenia 
był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okolicz-
ności wypadku.

Nietypowy finał  
poszukiwań

Zupełnie nieoczekiwany finał 
dla policjantów miała sprawa 
zaginięcia 66-letniego będzi-

nianina. Poszukiwany od końca paź-
dziernika zaginiony odnalazł się poza 
granicami kraju. Jak ustalili będziń-
scy funkcjonariusze, starszy mężczy-
zna zatrzymany został na terytorium 
Szwajcarii w trakcie próby przemy-
tu narkotyków.

Zaginięcie pod koniec października 
zgłosili członkowie jego rodziny. Według 
przekazanych policjantom informacji, 
będzinianin za pośrednictwem inter-
netu nawiązał kontakt z osobami, które 
podawały się za jego dalekich krew-
nych. Rzekoma rodzina poinformowała 
66-latka, że jest spadkobiercą sporego 
majątku czekającego na niego za granicą. 
Zaufanie mężczyzny wzbudził z pew-
nością fakt, iż otrzymał od "krewnych" 
środki na pokrycie kosztów przelotu. 
Po spadek mężczyzna miał polecieć do 
Brazylii, z krótkim przystankiem w 
Szwajcarii. Będzinianin wyleciał z kraju 
25 października, jednak już do niego 
nie powrócił. Po dwóch tygodniach 
nieobecności, policjanci zajmujący 
się poszukiwaniem osób zaginionych 
otrzymali informację za pośrednictwem 
biura współpracy międzynarodowej Po-
licji, że 66-latek zatrzymany został na 
terytorium Szwajcarii w trakcie próby 
przemytu narkotyków.

Niezależnie od wszelkich okolicz-
ności zdarzenia, warto przestrzec przed 
zagrożeniami, jakie niesie ze sobą Inter-
net. Przestępczość, szczególnie narko-
tykowa, ma wymiar międzynarodowy. 

Grupy przestępcze również poprzez 
Internet wykorzystują zaufanie i nie-
rzadko naiwność osób, które często w 
sposób nieświadomy werbowane są do 
współpracy. 

Kradł pieniądze z 
kościoła

Dzięki pomocy mieszkańców za-
brzańskiej dzielnicy Pawłów 
zatrzymano 31-letniego męż-

czyznę podejrzanego o kradzież pie-
niędzy z kościelnej skarbonki. Sprawca 
w celu kradzieży banknotów posłużył 
się... lepem na muchy. W ten sposób 
zdołał wykraść blisko 1000 zł. To nie 
pierwsza tego typu kradzież, jakiej do-
puścił się zatrzymany... 

W zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
pomogły również kamery. Kiedy w 
skarbonkach kościoła para�i św. Pawła 
Apostoła zaczęło ubywać pieniędzy, 
księża zaczęli baczniej przyglądać się 
wewnętrznemu monitoringowi. Kiedy 
zauważyli mężczyznę usiłującego wyjąć 
ze skarbonki pieniądze, wszczęli alarm. 
Sprawca uciekł z kościoła, jednak dzięki 
mieszkańcom dzielnicy został ujęty, a 
następnie przekazany policji. 31-letni 
bezdomny nie miał przy sobie pieniędzy, 
gdyż w dniu zatrzymania nie zdołał ich 
ukraść. Podczas policyjnego przesłu-
chania przyznał się, że od 12 listopada 
aż pięciokrotnie wchodził do kościoła 
i wyjmował ze skarbonek pieniądze. 
Jednocześnie okazało się, że nie pierw-
szy raz jest zatrzymany w związku z 
okradaniem kościołów. Podejrzanemu 
przedstawiono zarzut kradzieży. Przed 
sądem odpowie jako recydywista.

Prawie 23 tysiące 
utraconego podatku

Policjanci z Komisariatu II Poli-
cji w Częstochowie zatrzymali 
55-letniego częstochowianina, 

który posiadał papierosy oraz tytoń 
bez polskich znaków akcyzy. Na sku-
tek tej "działalności", Skarb Państwa 
stracił z tytułu podatku akcyzowego 
prawie 23 tys. zł. 

Do jednego z mieszkań na ulicy 
Bardowskiego w Częstochowie, gdzie 
według ustaleń mogły znajdować się 
większe ilości papierosów i tytoniu bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy 
udali się policjanci wraz z funkcjona-
riuszami straży miejskiej. W trakcie 
przeszukania mieszkania należącego do 
55-letniego mężczyzny śledczy znaleźli 
prawie 1400 paczek papierosów oraz 
około 5 kilogramów tytoniu. Dodatko-
wo, policjanci odkryli kilka butelek, naj-
prawdopodobniej z alkoholem niewia-
domego pochodzenia. Zatrzymanemu 
przedstawiono już zarzut popełnienia 
przestępstwa akcyzowego, za które grozi 
mu wysoka grzywna.

Raciborscy policjanci 
wyjaśniają okoliczności 
tragicznego wypadku 
drogowego, do którego doszło 
na ul. Rybnickiej. W zderzeniu 
osobowego citroena z 
dostawczym iveco zginął jeden 
z kierowców. Utrudnienia w 
ruchu na drodze wojewódzkiej 
nr 935 trwały kilka godzin... 

Ze wstępnych policyjnych 
ustaleń wynika, że kieru-
jący citroenem c3 54-letni 

mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego z 

dotychczas nieustalonych przyczyn 
zjechał na przeciwny pas ruchu i zde-
rzył się czołowo z dostawczym iveco 
daily, kierowanym przez 55-letniego 

mieszkańca Krakowa. Kierowcy po-
jazdów zostali przewiezieni do szpita-
li. Pomimo wysiłków lekarzy 54-letni 
wodzisławianin zmarł.

Śmiertelny wypadek na Rybnickiej
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Mimo że miał być gotowy w listopadzie, 
to na efekt końcowy trzeba będzie jesz-
cze poczekać. Prace nad przebudową 

deptaka przy ulicy 3 maja w Katowicach mogą 
przeciągnąć się nawet o osiem miesięcy.

Przesunięcie terminu zakończenia prac 
zaproponowała wykonawca przebudowy, �r-
ma Skanska. Na opóźnienie realizacji robót  
wpływ miały przestoje spowodowane wymianą 
torowiska.  W Tramwajach Śląskich tłumaczą, 
że opóźnienia były konieczne ze względów 
technicznych. 

Z takiego obrotu spraw nie są zadowoleni 
mieszkańcy Katowic. - Ja rozumiem, że te pra-
ce muszą zostać wykonane i jak najbardziej je 

popieram, ale czy naprawdę nie można było lepiej 
ich skoordynować? Osiem miesięcy to szmat czasu. 
Połowa centrum jest teraz rozkopane, wszędzie 
tylko brud – mówi Karolina Chrobok. 

Narzekają również właściciele sklepów. Jeżeli 
remont będzie się ciągnął w nieskończoność, 
wielu z nich wkrótce będzie musiało zamknąć 
interes. - Jedni chodzą tędy bo muszą, inni unikają 
tej ulicy jak ognia. To nie sprzyja prowadzeniu 
biznesu. Będę musiał zamknąć sklep i pomyśleć 
ewentualnie nad zmianą lokalizacji. To i tak 
było nieuniknione bo niedawno powstała tu ga-
leria stopniowo będzie nas wykańczać – mówi 
właściciel jednego ze sklepów znajdujących się 
przy 3 maja.

Tomasz Breguła

- Chcielibyśmy aby Polska 
Akademia Umiejętności razem z 
naszymi ośrodkami akademickimi 
doprowadziła do jeszcze większej 

konsolidacji zasobów ludzkich i naukowych po-
między regionami. Razem stworzymy jeden, wielki 
ośrodek naukowy. To wspaniały przykład współpracy 
środowiska naukowego, która może przynieść wiele 
dobrego - stwierdził prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego. 

W katowickiej stacji PAU planowane są przedsię-
wzięcia naukowe i kulturalne o charakterze otwartym. 
Jednym z nich będzie forum prezentacji wyników 
badawczych studentów oraz doktorantów, które od 
2009 r. z powodzeniem funkcjonuje już w krakowskiej 
siedzibie PAU pod nazwą PAUeczka Akademicka. 

- Jest to specjalny program 
wspierający i rozwijający umiejęt-
ności młodych ludzi. Spotkania od-
bywają się raz w miesiącu. Podczas 

nich prezentowane są krótkie wykłady. Odbywają się 
również dyskusje ukierunkowane na humanizację 
i integrację nauk. Jestem przekonany, że również 
tutaj ten projekt będzie się cieszyć dużym zaintere-
sowaniem – przekonywał prof. zw. dr hab. Andrzej 
Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności.

O głównych założeniach tego 
przedsięwzięcia mówił również 
prof. zw. dr hab. Marek Zra-
łek – członek Polskiej Akademii 

Umiejętności i jeden z inicjatorów uruchomienia 
katowickiej stacji. - Współpracować ze sobą będą 
nie tylko członkowie Polskiej Akademii Umiejętności, 

których na terenie województwa śląskiego jest wie-
lu. Badania będą prowadzone w wielu uczelniach 
naszego regionu. Jestem przekonany, że pozwoli to 
na osiągnięcie bardzo dobrych efektów. Będzie to 
również okazja do rozwoju na wielu płaszczyznach, 
również w naukach ścisłych – zaznaczył. 

W pierwszej kolejności naukowcy związani ze 
Stacją Naukową PAU w Katowicach podejmą się 
opracowania historii Śląska. Wybrana tematyka 
nie jest przypadkowa – już w latach trzydziestych 
XX wieku Polska Akademia Umiejętności wydała 
„Historię Śląska od najdawniejszych czasów do 
roku 1400”. 

- Zakładamy, że będą to bada-
nia interdyscyplinarne, które pokażą 
dzieje, kulturę i złożoność regionu. 
Ta różnorodność jest naszym wiel-

kim atutem, którym chcemy się pochwalić nie tylko 
w Polsce ale również w całej Europie. Ta historia jest 
żywa, nieustannie dopisuje nowe karty, więc warto 
się nad nią pochylić – mówi prof. dr hab. Zygmunt 
Woźniczka.

Zdaniem prezydenta Katowic powstanie w 
Katowicach pierwszej w Europie stacji PAU (aktu-
alnie dwie stacje działają w Montrealu oraz Nowym 
Jorku) to ważne wydarzenie i olbrzymi prestiż nie 
tylko dla naukowców. 

- Powstanie tej stacji jest rów-
nież niezwykle istotne zarówno dla 
miasta jak i całego regionu. Mam 
nadzieję, że będzie to również oka-

zja do jeszcze większego zacieśnienia współpracy 
pomiędzy Katowicami a Krakowem. Miasto z 
pewnością będzie wspierać tę inicjatywę – mówił 
Piotr Uszok.

Polska Akademia Umiejętności to instytucja 
naukowa oraz korporacja uczonych skupiająca 
elitę kadry naukowej (ok. 300 członków w kraju). 
W jej skład wchodzi sześć wydziałów - �lologicz-
ny, historyczny, matematyczno-fizyczno-che-
miczny, przyrodniczy, medyczny oraz twórczości 
artystycznej. Akademia powstała jako Akademia 
Umiejętności w 1872 roku w wyniku przekształ-
cenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 
O�cjalna inauguracja jej działalności miała miej-
sce 7 maja 1873 r. Od tego czasu główną siedzibą 
stowarzyszenia jest Kraków. Pod nazwą PAO 
funkcjonuje od 1919 r.

Jedyna w EuropieKatowicka Stacja Naukowa Pol-
skiej Akademii Umiejętności 
rozpoczyna swoją działalność. 
Ta prestiżowa instytucja będzie 
miała swoją siedzibę w Insty-
tucie Fizyki Uniwersytetu Ślą-
skiego. Uroczyste otwarcie stacji 
PAU odbyło się 29 listopada.  

 Tomasz Breguła

3 maja... w lipcu?



 Katowice

Japonia w Śląskim
Teatr Śląski. Tomiyuki Sakuta 

pokazuje swoje gra� ki, które 5 grudnia 
wypełnią foyer Dużej Sceny Teatru Ślą-
skiego. Japoński artysta brał udział w 
wielu prestiżowych międzynarodowych 
wystawach. Do światowych Centrów 
Gra� ki zapraszany jest m.in. jako „Artist 
in Residence”. Patronat honorowy nad 
wystawą objęli: Ambasada Japonii w War-
szawie i Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego, Aleksandra Gajewska.

 Katowice

Śmiertelnie poważne 
uczucie

Centrum Kultury Katowice zapra-
sza na komedię Teatru Capitol z War-
szawy. Maddie, aktorka po trzydziestce, 
nie ma już złudzeń, że zagra Ofelię... 
Skupia się więc na zdobywaniu ról w 
reklamach telewizyjnych i na atrakcyj-
nym życiu nowojorskiej singielki. W 
skrytości jednak marzy o znalezieniu 
tego jedynego mężczyzny, który by ją 
kochał. I staje się cud – w życiu Maddie 
pojawia się ideał: przystojny, troskliwy 
i zawsze punktualny! Ideał ma tylko 
dwie wady. Po pierwsze nie zostawia 

wiadomości na sekretarce, a po drugie 
namiętnie sprząta... Nie bez przyczyny. 
Wkrótce Maddie stanie do walki pomię-
dzy miłością a rozsądkiem, która okaże 
się walką o życie… Autor Bruce Graham 
w komediowy i sensacyjny sposób przed-
stawia fakt, w jak dziwnych sytuacjach 
człowiek może się znaleźć i jak wiele 
jest w stanie poświęcić dla prawdziwej 
miłości. Bilety: 55 i 45 zł

 Chorzów

Trzynastego grudnia 
roku pamiętnego

Teatr Rozrywki. Wydarzenia roku 
1981 będą tematem kolejnego spotkania 
z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniej-
szy”, które odbędzie się 16 grudnia o 
godz. 19:30. Przewodnikiem będzie dr 
Jarosław Neja z katowickiego Instytutu 
Pamięci Narodowej. W drugiej części 
wieczoru głos zabierze młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego 
w Chorzowie. Od paru lat działa tam 
Kawiarenka Literacka, kultywująca 
pamięć o tzw. teatrze domowym, który 
funkcjonował także na Górnym Śląsku. 
Z ducha tamtych doświadczeń artystycz-
nych i patriotycznych wyrósł spektakl 
młodzieżowy, oparty na poezji czasu 
stanu wojennego. Bilety: 10 zł

 Chorzów

Metal Freestival
MDK Batory. 13 grudnia MDK Ba-

tory w Chorzowie ogłasza stan rockowy 
na terenie południowej Polski. Koncert 
będzie rejestrowany i ma zostać wydany 
na płycie DVD. Znajdą się na niej m.in. 
najciekawsze rozmowy z fanami, przepro-
wadzone w trakcie imprezy. Każdy, kto 
kupi bilet otrzyma płytę CD. Wystąpią: 
Kreon, Cortege, Mateo Colon, Hamer 
oraz gościnnie: Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Brzychcy, Maciej Lipina i Andrzej Urny. 
Bilety: w przedsprzedaży 26 zł, w 
dniu koncertu 30 zł

 Bytom

Tylko NIE Bytom!
Bytomskie Centrum Kultury. „Tylko 

NIE Bytom! ”to cykl comiesięcznych kon-
certów połączonych z imprezami towarzy-
szącymi mających na celu przybliżenie ślą-
skiej publiczności najciekawszych zjawisk 
pojawiających się na szeroko rozumianej 
alternatywnej scenie muzycznej – zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Podczas kolejne-
go koncertu z cyklu wystąpi Rachael Dadd 
(Wielka Brytania), a jako support zagra-
ją Odeur de Violettes (Czechy) i Adam 
Repucha (Białystok). Start 13 grudnia o 
godz. 19:00.
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam garaż w Katowicach - Cho-

rzowska 198 (obok Wesołego Miasteczka).
Tel. 508-288-272

 Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł. 
666730267

 Działka 375m2 położona na ogródkach 
działkowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 
387 664

 Do wynajęcia małe mieszkanka typu stu-
dio. Około 20 m2 w centrum Katowic. Tel. 
602 10 55 33

 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na więk-
sze w Katowicach. Tel. 503-555-566

 LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-poko-
jowe na sprzedaż. Tel. 883 913 803

 Sprzedam mieszkanie w Chorzowie 48m, 
3 pokoje. Tel. 723 505 296

 Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem 73m2. 
Tel. 518 601 008

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Skoda FABIA 2007 1,4 sedan, stan tech-
niczny bardzo dobry. Tel. 607 408 285.

 Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena 
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984

 Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA. Cena 
8200 zł. Tel. 515-515-663

P R A C A

 Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do obsługi 
klienta w terenie. własny samochód w okre-
sie próbnym. Tel.32 297 41 13

 Bytom - Menager działu handlowego. Tel. 
601 404 501

 Poszukujemy sprzątacza/ki samochodów 
ciężarowych , ciągników z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Tel. 728 430 914

M A T R Y M O N I A L N E

 Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do wspól-
nego życia. Tel.: 513 570 299.

 Pan lat 70 pozna niezależną panią z pra-
wem jazdy. 791-543-160

U S Ł U G I

 Manicure, pedicure z dojazdem (Chorzów 
i okolice). Tel. 32 241 47 46. 

 Fryzjer – wizyty domowe (śluby, wesela, 
inne okazje). Tel. 32 241 47 46.

 Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel 32 
241 47 46

 Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska 
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636

 Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów 
gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966

 Przyjme szycie � ran,poszerzanie ubran 
itp. Tel. 508 477 080

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Sprzedam 150 szt. kaset audio z muzyką 
weselną. Tel. 510-746-127.

 Przyjmę zbędne sprzęty domowe 
(AGD), Telewizor, Pralka itp. Tel. 787 
604 663.

 Nowy uchwyt do TV 32-60', Cena 100 zł 
Tel. 32 2514434.

 Stara  lampa stojąca marmur antyk ART 
DECO – BYTOM. 889 328 190
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Fryzura i jej dopasowanie są rze-
czą bardzo ważną w życiu każdej 
kobiety. Na wybór odpowiedniej 

długości włosów ma wpływ wiele czyn-
ników takich jak: sposób życia, zawód, 
gęstość i struktura włosów oraz osobi-
ste upodobania.

Kobiety bardzo często eksperymen-
tują ze swoimi włosami, zmieniają ich 
długości oraz kolory. Eksperymenty te 
w pewnym momencie doprowadzają je 
do fryzury, w której czują się najlepiej, 
ale w której również wyglądają najlepiej. 
Często jednak taka droga do idealnej 
fryzury jest związana z wieloma niepo-
wodzeniami i katastrofami fryzjerskimi, 
których wolałyby uniknąć. Jeśli dobiera 
się fryzurę metodą prób i błędów niestety 
trzeba liczyć się z tym, że owe błędy w 
końcu mogą się kiedyś pojawić i być 
dla nas dotkliwe. Można jednak wybrać 
zupełnie inną drogę doboru idealnej fry-
zury. Można dopasować długość włosów, 
rodzaj fryzury, a nawet zwery� kować czy 
będzie nam dobrze w grzywce czy nie, 
na podstawie rysów twarzy, rozstawienia 
oczu, kształcie nosa oraz na podstawie 
koloru oczu i karnacji. Dobór fryzury 
powinien doradzić nam stylista fryzur, 
który najlepiej określi kształt naszej 
twarzy i dostosuje rodzaj cięcia nawet 
do tego, ile czasu mamy rano na ułoże-
nie fryzury i jaki mamy temperament. 
Okazuje się zatem, że nie musimy już 
popełniać wielu błędów, aby czuć się 
dobrze we własnej fryzurze, a przy okazji 
we własnej skórze. Warto jednak znać 
ogólne zasady, dzięki którym same bę-
dziecie wiedziały, jaki typ fryzury będzie 
dla was najbardziej odpowiedni.

Najwięcej fryzur pasuje do twarzy 
o kształcie owalnym, jest ona bowiem 
najbardziej klasyczna. Można przy niej 
nosić zarówno krótkie jak i długie włosy 

o zróżnicowanej strukturze (pasują za-
równo kręcone jak i proste). Osoby o ta-
kim kształcie twarzy najczęściej również 
mogą sobie pozwolić z eksperymentami 
z różną długością grzywki. Inaczej spra-
wa przedstawia się przy twarzy okrągłej. 
Charakteryzuje się ona najczęściej peł-
nymi policzkami oraz niskim czołem. 
Przy takim typie twarzy najlepiej jest 
unikać burzy loków, która może sprawić, 
że twarz w okolicy policzkowej wyda się 
jeszcze pełniejsza oraz grzywek, które 
skrócą twarz i również ją wypełnią. Oso-
by o mocno zarysowanej szczęce mają 
najczęściej twarz kwadratową oraz wy-
raziste rysy. Powinny zatem nadać swojej 
twarzy więcej delikatności. Powinny 
unikać długości włosów do linii brody, 
ale zdecydowanie mogą sobie pozwolić 
na asymetryczne kształty fryzur. Ostat-
nim kształtem, jaki może mieć twarz jest 
kształt serca (trójkąta). Dla osób, które 
mają taką twarz najbardziej pasują fry-
zury do linii brody, dzięki czemu policzki 
wyglądają na bardziej pełne, a twarz 
zyskuje na harmonii w swych rysach. 
Dobrze by było gdyby doborem naszej 
fryzury zajął się doświadczony stylista, 
który dzięki swojemu doświadczeniu 
instynktownie dopasuje idealną fryzurę 
do naszej twarzy i sylwetki.

Udane święta to takie, o któ-
rych chce się pamiętać – spo-
kojne, ciepłe, bez nerwowej 

atmosfery. 

Odrobina zamieszania na pewno 
się bez niego nie obejdzie, bo wiadomo: 
porządki, gotowanie, zakupy... Jednak 
nie ma sensu przesadzać, bo przecież 
nie w tym rzecz, by podczas Wigilii 
słaniać się ze zmęczenia. Masz ochotę 
zaangażować maluszka w przygoto-
wania? Dobry pomysł! Z pewnością 
nabałagani więcej, niż pomoże, ale za 
to będzie się dobrze bawił. Jeśli masz 

taką możliwość, nie zabieraj go jednak 
na zakupy to naprawdę sport ekstre-
malny. Przed świętami i w ich trakcie 
dzieją się przedziwne rzeczy: w salonie 
wyrasta drzewko (w dodatku całe w 
światełkach i ozdobach), po mieszka-
niu snują się jakieś nieznane zapachy, 
wszyscy się ściskają, dziadek śpiewa. 
Dla malucha to wszystko jest nowe i 
niesamowite. Opowiedz maluchowi 
o świętach dlaczego się je obchodzi, 
co w nich lubisz najbardziej itd. Ra-
zem ubierzcie choinkę, zaśpiewajcie 
choć jedną kolędę. Wytłumacz też 
maluchowi, co robi niewykorzystane 

nakrycie na stole. Z pewnością będzie 
tym zafascynowany. Tradycja tradycją, 
ale przecież możecie stworzyć własną. 
Może być nią np. ozdabianie drzewka 
autkami i pluszakami albo organizo-
wanie domowych jasełek. Pomysłów 
jest całe mnóstwo, wystarczy wykazać 
odrobinę chęci. Jest wiele sposobów 
na zrobienie przyjemność malucho-
wi: wspólne robienie ozdób, pieczenie 
pierniczków, zaproszony do domu św. 
Mikołaj, wyprawa do ruchomej szopki. 
Albo po prostu spacer, wspólna zabawa, 
objadanie choinki z łakoci i słodkie nic-
nierobienie. Maluch nie zacznie jeść 

elegancko tylko dlatego, że patrzą na 
niego ciocie. Daj mu więc trochę luzu 
i nie sztorcuj bez potrzeby. Staraj się 
jednak, by nie dawał zbyt mocno innym 
w kość, np. nie pozwól mu biegać za 
psem babci, wyrywać innym zabawek, 
chlapać zupą. Zamiast toczyć walki przy 
stole, przygotuj dziecku do jedzenia coś, 
co zna i lubi. Za mało świątecznie? Podaj 
mu to na talerzyku w renifery. Pamiętaj, 
że to głównie ludzie i rodzinna atmos-
fera tworzą przecież niepowtarzalny 
świąteczny nastrój. Nawet najgrzeczniej-
szy malec nie jest w stanie siedzieć przy 
stole bez końca. Zamiast liczyć na cud, 
pójdźcie obejrzeć bombki. Gdy z kimś 
rozmawiasz, od czasu do czasu powiedz 
coś do dziecka, uśmiechnij się do niego. 
Niech wie, że o nim nie zapomniałaś. 

Poczucie humoru pomaga rozładować 
trudne sytuacje: nie takie jak należy 
zachowanie malca, czyjąś niestosowną 
uwagę, rozpoczynający się właśnie zbyt 
ostry, polityczny spór czy inną niemiłą 
niespodziankę - od tego są święta. Każ-
dy lubi spędzać święta inaczej. Jedni 
uwielbiają wizyty w pierwszy i drugi 
dzień świąt, inni wolą wylegiwać się na 
kanapie i oglądać � lm po � lmie w tele-
wizji. I bardzo dobrze. Niech każdy robi 
to, co lubi najbardziej. Święta idealne 
zdarzają się tylko idealnym rodzinom. 
W prawdziwych na ogół ktoś coś stłucze 
albo nie zdoła w porę zatrzymać języka 
za zębami. Najważniejsze, by z igły nie 
zrobiły się widły. Lepiej skupić się na 
tym, co daje radość niż przejmować się 
małymi niedociągnięciami.

Udana wigilia z maluchem

Jaka długość włosów jest 
dla mnie odpowiednia

Święta to magiczny czas, ale rów-
nież spory wydatek - jak rozsąd-
nie go rozplanować?Prezenty, 

ubrania, dodatki, jedzenie. Od przed-
świątecznych wydatków może zakrę-
cić się w głowie! Wprawdzie to nie pie-
niądze są w tym okresie najważniejsze, 
jednak każdy chciałaby podać na świą-
teczny stół pyszny obiad, przygotować 
wspaniałe prezenty.

Warto pamiętać o tym, że grudzień 
to okres, w którym ceny są najwyższe. 
Prezenty dla najbliższych można za-
opatrzyć się na długo przed świętami, 
dzięki temu unikniesz nie tylko wydania 
fortuny na drobiazgi, ale też długich 
kolejek i przedświątecznego bałaganu 
w sklepach. Jeśli nie chcesz przepłacać 
to ostatni dzwonek na zrobienie nieco 
tańszych zakupów. Sklepy wprawdzie już 
wtedy niekiedy podwyższają ceny, nie 

jest to jednak aż tak częsta praktyka, jak 
w grudniu. Zaopatrz się też w produkty 
spożywcze oczywiście, niektórych nie da 
się kupić dużo wcześniej, jednak zakup 
słodyczy i innych długoterminowych 
produktów, pomoże ci zmniejszyć wy-
datki. Dobrą opcją, by oszczędzić przed 
świętami, jest wczesne rozplanowanie 
jadłospisu. Jeśli urządzasz wieczerzę 
wigilijną lub obiad dla rodziny, a jesteś 
w � nansowym dołku, poproś wcześniej, 
aby goście coś ze sobą przynieśli. Jeśli 
twój portfel świeci pustkami, możesz 
przygotować upominki samodzielnie. 
Tzw. prezenty hand-made są bardzo na 
czasie. Warto jednak ustalić wcześniej z 
rodziną, że prezenty będą symboliczne. 
Nawet jeśli włożysz w zrobienie dro-
biazgu dużo serca, możesz poczuć się 
głupio, gdy mama podaruje ci toreb-
kę wartą kilkaset złotych. Pamiętaj o 
tym, że czasem pozornie mało warty 

upominek, wymaga dużego nakładu 
pracy i uwagi, przez co staje się dużo 
cenniejszy. Jeśli zbierasz punkty raba-
towe, okres przedświąteczny to idealna 
pora, aby je wykorzystać. Przy zakupach 
pytaj również o rabat - wiele sklepów 
oferuje np. zniżki dla studentów lub 
inne promocje, o których nie informują 
wprost. Niektóre sieciówki organizują 
także jesienne wyprzedaże. Może się to 
wydawać oczywiste, ale warto powtó-
rzyć kluczem do sukcesu jest dokładne 
rozplanowanie wydatków. Aby oszczę-
dzić przed świętami Bożego Narodze-
nia, należy dużo wcześniej zaplanować 
cały budżet. Jeśli od razu założysz, że 
chcesz na wszystkie prezenty wydać 
300 zł, masz większe szanse na sukces i 
kupienie fajnych drobiazgów, niż podej-
mując taką decyzję już po zakupie kilku 
upominków. Zapisuj wszystkie wydatki. 
Myślenie "20 zł więcej, czy mniej - nie 
ma różnicy!" bywa zgubne. Jeśli wyj-
dziesz z tego założenia trzy razy, wydasz 
już o 60 zł za dużo. Warto zapisywać 
nawet najmniejszy wydatek, aby mieć 
dokładny obraz świątecznego budżetu.

Jak zaplanować przedświąteczne 
wydatki, by nie zbankrutować? 

Zakupy przez internet 
cieszą się coraz większą 
popularnością pozwa-

lają zaoszczędzić cenny czas 
i energię, a często także i pie-
niądze. Według badań, w tym 
roku przeciętna polska rodzi-
na wyda na świąteczne zakupy 
ok. 1126 złotych. 

Warto zadbać o bezpie-
czeństwo naszych zakupów. 
Poznaj wskazówki, dzięki którym 
świąteczne zakupy będą przyjemne i 
bezpieczne. Należy pobierać przeglądar-
kę internetową, np. Firefoksa od Mozilli, 
zawierającą funkcje chroniące przed 
wyłudzaniem poufnych informacji oraz 
przed złośliwym oprogramowaniem. 
Taka przeglądarka zapewni ochronę 
przed wirusami oraz ostrzeże przed 

potencjalnie niebezpiecznymi witryna-
mi. Upewnij się, że na Twoim komputerze 
i urządzeniach mobilnych są zainsta-
lowane najnowsze wersje oprogramo-
wania i aplikacji. Przestarzałe oprogra-
mowanie jest bardziej narażone na ataki 
hakerów. Należy stworzyć bezpieczne 
hasła składające się z małych i dużych 
liter, liczb i znaków interpunkcyjnych. 

Każde konto, na które się logu-
jemy powinno mieć inne hasło, 
dzięki temu zakupy przez inter-
net będą bezpieczne. Nigdy nie 
należy robić zakupów w sklepie, 
który nie obsługuje szyfrowania 
SSL. Upewnij się, że adres strony 
zaczyna się od: “https://”, a nie 
od: “http://”. Pamiętać też trzeba, 
aby pod żadnym pozorem nie 
udostępniać swoich danych ban-
kowych np. e-mailem.  Upewnij 

się, że twój telefon jest podłączony do 
bezpiecznej sieci WiFi lub sieci 3G, za-
nim wprowadzisz poufne informacje lub 
hasła. Powinno się sprawdzić, czy przy 
nazwie sieci wyświetlona jest kłódka  
– symbolizuje bezpieczną sieć. Niektó-
re rozszerzenia i dodatki dodatkowo 
pomagają w bezpiecznych zakupach 
przez internet.

Jak kupować świąteczne 
prezenty przez Internet

STUDIO FRYZJERSKIE DAMIAN DUDA 
41-710 Ruda Śląska (Wirek), ul.1-go maja 289
tel. 32 340 85 75
kom. +48 606 804 990
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POZIOMO: 1 - skrzydło wiatraka, 5 - serwatka z mleka owczego. 8 - bałtyckie, czarne, 9 - wedyjski bóg wojny, wiatru, 11 - 
mit. gr. matka Apollina i Artemidy, 12 - w kolejnictwie - postojowe, 15 - gagatek, 17 - krzew śródziemnomorski, 20 - mit. 
gr. muza, opiekunka komedii, 21 - dawn. kapturek zakładany sokołom na głowę, 24 - salat, 25 - sposób, 28 - turecka pie-
czeń, 29 - działo, 32 - mit. gr. syn Kreteusa i Tyro, 33 - srebrna moneta, 36 - świat pośredni w okultyźmie, 39 - pacerz z me-
talowych łusek, 42 - pasza dla bydła, 43 - cerkiewny obraz, 45 - szybkość, 46 - wróżba, 47 - rzeka we Francji. 

PIONOWO: 1 - asysta, 2 - pierw. chem. 3 - w biblii siostrzeniec Dawida, 4 - tercet, 5 - muz. talerze, 6 - gilza, 7 - jakobinka, 
10 - zubożały samuraj, 13 - handlowa nazwa włókna agawy, 14 - stolica Litwy, 16 - mit. słow. bogini wiosny, 17 - pożywie-
nie dla kanarków, 18 - stepowa równina Ameryki Płd. 19 - witka, 21 - część nogi lub ręki po amputacji, 22 - jedn. monetar-
na Rosji, 23 - tarapaty, 26 - Opera Pucciniego, 27 - mit. gr. matka Perseusza, 30 - do nawijania przędzy, 31 - zespół rocko-
wy, 34 - pełzak, 35 - ryba akwariowa, 37 - włoskie włókno polochlorowinylowe, 38 - podzwrotnikowe pnącze, 40 - męczy 
dłużnika, 41 - lina służąca do umocowania okrętów przy nabrzeżu portowym, 44 - żądłówka.

SERIA BRĄZUJĄCA
NIECODZIENNA PIELEGNACJA

Piękna, opalona skóra pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Jednak co robić, kiedy bra-
kuje słońca, a nie chcemy korzystać z solarium? Z pomocą przychodzą kosmetyki brązujące, któ-
re imitują efekt naturalnej opalenizny bez udziału słońca. Seria sopot brązujący polecana jest 
wszystkim, którzy pragną uzyskać subtelny, bursztynowy odcień skóry.
 
KREM BRĄZUJĄCY RELAKSUJĄCY

Lekki krem polecany do pielęgnacji każdego rodzaju cery szarej i zmęczonej, potrzebującej od-
prężenia. Dzięki zawartości  ekstraktu z bursztynu, witaminy E oraz prowitaminy B5 aktywnie pie-
lęgnuje, a dodatek aktywnego kompleksu brązującego nadaje skórze delikatny odcień opaleni-
zny. Krem można stosować codziennie, do uzyskania optymalnego kolorytu skóry.

Sport/Rozrywka

Uchodząca za najlepszą druży-
nę Polskiej Hokej Ligi KTH 
Krynica niespodziewanie 

przegrała na własnym lodowisku z 
JKH GKS Jastrzębie. Goście rozbili 
rywali aż 11:0! Hat-tricka "ustrzelił" 
Grzegorz Pasiut, natomiast Miroslav 
Zatko popisał się czterema asystami.

Po dwudziestu minutach gry Ja-
strzębianie prowadzili... 6:0. W drugiej 
tercji po tra� eniach Tomasza Kulasa, 
Grzegorza Pasiuta i Patryka Koguta było 
już 8:0 dla JKH. Kolejna odsłona meczu 
tylko pogrążyła kompletnie zagubionych 

gospodarzy. Już na początku trzeciej 
tercji gola numer dziesięć zdobył Adrian 
Labryga i dwucyfrówka stała się faktem. 
W 47. minucie wynik ustalił jeszcze 
Tomasz Kulas, który w tym spotkaniu 
drugi raz tra� ł do bramki KTH.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu 
hokeiści JKH GKS Jastrzębie na pół-
metku sezonu zasadniczego wskoczyli 
na piątą lokatę w tabeli. Do liderującego 
GKS-Tychy Jastrzębie tracą aż 15 oczek. 
Z kolei do zajmującego czwartą pozycję 
Sanoka hokeistom znad czeskiej granicy 
brakuje czterech punktów.

TB/GKS Jastrzębie

Piłkarze Piasta Gliwice po bardzo 
dobrej grze pokonali na wła-
snym stadionie Górnika Zabrze 

2:0. Dla gości był to drugi mecz pod 
wodzą nowego szkoleniowca – Ryszar-
da Wieczorka. 

Drugie spotkanie 18. kolejki T-mo-
bile Ekstraklasy od początku układało 
się pod dyktando gospodarzy. Pierwszą 
bramkę już w 55 sekundzie strzelił Ru-
ben Jurado, który w sytuacji sam na 
sam, nie dał szans bramkarzowi. Po 
objęciu prowadzenia gra Piasta opie-
rała się głównie na kontrataku. W ten 
sposób stworzyli sobie kilka dogodnych 
sytuacji bramkowych. Goście również 

nie próżnowali. W ich akcjach brako-
wało jednak skuteczności. Ostatecznie 
w pierwszej połowie żadnej z drużyn nie 
udało się już zdobyć bramki.  

Na samym początku drugiej odsło-
ny meczu przed szansą na podwyższe-
nie rezultatu ponownie stanął Ruben 
Jurado, który zaledwie kilkadziesiąt 
sekund po gwizdku sędziego zmierzył 
się z Pavelsem Steinborsem. Tym razem 
to łotewski bramkarz wyszedł zwycię-
sko z tego pojedynku. Piłkarze Piasta 
Gliwice podwyższyli rezultat zaledwie 
10 minut później. Po wyrzucie z autu 
Damiana Zbozienia, piłkę do siatki 
wepchnął Kamil Wilczek. Goście za 
wszelką cenę chcieli doprowadzić do 

wyrównania. Zamiast tego mogli jednak 
stracić kolejną bramkę. Po dobrze prze-
prowadzonym kontrataku przed szansą 
na pogrążenie rywali stanął Radosław 
Murawski. Piłkę z pustej bramki wybił 
jednak Tomasz Wełnicki. Mimo usil-
nych prób, piłkarzom Górnika Zabrze 
nie udało się już strzelić bramki.

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0 (1:0) 
Bramki: 1:0 Ruben Jurado (1), 2:0 Kamil 
Wilczek (55-głową). 
Żółta kartka - Piast Gliwice: Damian Zbozień, 
Jan Polak, Mateusz Matras. Górnik Zabrze: 
Mariusz Przybylski, Maciej Małkowski, 
Tomasz Wełnicki, Bartosz Iwan. Czerwona 
kartka za drugą żółtą - Górnik Zabrze: Bartosz 
Iwan (90+5). 
Sędzia: Paweł Pskit (Łódź). Widzów: 9 053. 
Piast Gliwice: Dariusz Trela - Damian Zbo-
zień, Csaba Horvath, Jan Polak, Krzysztof 
Król (14. Adrian Klepczyński) - Matej Izvolt, 
Mateusz Matras, Radosław Murawski, To-
masz Podgórski - Kamil Wilczek (63. Carles 
Martinez Embuena), Ruben Jurado (90. 
Wojciech Kędziora). 
Górnik Zabrze: Pavels Steinbors - Paweł 
Olkowski, Tomasz Wełnicki (67. Wojciech 
Łuczak), Ołeksandr Szeweluchin, Maciej 
Małkowski - Prejuce Nakoulma, Mariusz 
Przybylski, Krzysztof Mączyński, Bartosz 
Iwan, Łukasz Madej (76. Sergei Mosnikov) - 
Mateusz Zachara (83. Przemysław Oziębała).

Pogrom w Krynicy

Derby dla Piasta
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