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W skrócie z 
JSW powołała giganta

Dębieńsko, Radlin, Jadwiga i Przy-
jaźń. Jastrzębska Spółka Węglowa 
połączyła właśnie największe polskie 
koksownie. Od teraz tworzą największy 
w kraju zakład przetwórczy JSW KOKS 
S.A. Połączenie ma zwiększyć przede 
wszystkim konkurencyjność spółki na 
rynkach światowych.

W Gliwicach powstało 
nowoczesne laboratorium

Górnośląskie Centrum Edukacyjne zyska-
ło nowe laboratorium chemiczne. W miej-
sce starych wyeksploatowanych przez 65 
lat dygestoriów, zostały zainstalowane 
trzy nowe spełniające wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa pracy komory, wyposa-
żone w pełną instalację oraz ceramiczny 
blat. Pozwala to na pełne bezpieczeństwo 
pracy oraz wykonywanie przez młodzież 
doświadczeń i analiz chemicznych. La-
boratorium to swoisty poligon doświad-
czalny dla uczniów, którzy kształcą się 
w klasach o profilu kształcenia technik 
analityk i technik ochrony środowiska 
oraz uczniów gliwickich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki 
nowym dygestoriom wykonywanie badań 
staje się bardziej ergonomiczne. Szkolne 
laboratorium na zmianę wizerunku czeka-
ło wiele lat.

Gwiazdy światowego żużla 
przyjadą do Rybnika

Na rybnickim owalu ścigać będą się świa-
towe gwiazdy speedwaya. Wszystko za 
sprawą żużlowego meczu Polska- Reszta 
Świata, który odbędzie się tam 12 paź-
dziernika. Na torze przy Gliwickiej zapre-
zentują się aktualni drużynowi mistrzo-
wie świata - czyli Biało-Czerwoni, oraz 
najlepsi zawodnicy prestiżowego cyklu 
Grand Prix. Będzie to jedno z najwięk-
szych sportowych wydarzeń 2014 roku na 
Śląsku. Prawdopodobnie szansę występu 
w meczu Polska- Reszta Świata dostanie 
też jeden z rybnickich żużlowców.

Zabytki techniki poszukiwane

Szlak Zabytków Techniki jaki od kilku 
lat ściąga do województwa śląskiego 
coraz większe rzesze turystów może po-
większyć się o kolejnych 9 wyjątkowych 
miejsc. Ale tylko na jedną noc. Zarząd 
Województwa Śląskiego ogłosił kon-
kurs "Obiekt Zaprzyjaźniony Industriady 
2014". Jego celem jest wyłonienie obiek-
tów, które - mimo, iż nie należą do Szlaku 
Zabytków Techniki - będą mogły wziąć 
udział w planowanej na czerwiec Indu-
striadzie. Właściciele lub prawni zarządcy 
obiektów i miejsc poprzemysłowych lub 
przemysłowych o autentycznym charak-
terze mogą składać wnioski uczestnictwa 
w konkursie do końca miesiąca.

Ostatni Ikarus zniknął z Gliwic

Do gliwickiej zajezdni zjechał ostatni eg-
zemplarz kultowego dla wielu autobusu. 
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że po-
czciwe przegubowce zostały wystawione 
na sprzedaż i każdy mógł kupić je sobie 
na własność. Nieoficjalnie wiadomo, że 
jeden z autobusów został sprzedany za 
11 tys. zł. Nie wszystkie maszyny miały 
jednak tyle szczęścia. 12 egzemplarzy ze-
złomowano. - Myślę, że autobus który ma 
ponad 30 lat powinien już pójść na eme-
ryturę. Są teraz inne wymogi, są nowe au-
tobusy no i trzeba się cieszyć z tej zmia-
ny, ale trochę sentymentu zostało - mówi 
prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz. 
Płacz po kolosach rodem z Węgier w Gli-
wicach nie będzie pewnie trwał długo, bo 
10 stycznia oddano 22 nowe, pachnące 
SOLARISY. 

W 2013 roku zaległe zobo-
wiązania Polaków rosły 
najwolniej od 6 lat! Wo-

jewództwo śląskie jest jednak wciąż 
niechlubnym liderem zestawienia 
dłużników. Sumy zaległych płatności 
w województwie śląskim wynosi już 
ponad 8 mld zł!

Wg. raportu dotyczącego za-
dłużenia Polaków, przygotowanego 
przez BIG InfoMonitor S.A. łączna 
kwota zaległych płatności na koniec 
2013 roku wyniosła 39,29 miliarda zł 
i w ciągu minionego roku wzrosła o 
ponad 1,5 miliarda zł, czyli 3,83 proc. 
Zmniejszył się jednak przyrost liczby 
dłużników. W minionym roku grupa 
ta powiększyła się o zaledwie 2 proc. 
Na koniec 2013 roku 2,32 miliona 
Polaków nie radziło sobie z termi-
nowym regulowaniem zobowiązań. 
Niechlubnym liderem zestawienia 
zaległych płatności jest wojewódz-
two śląskie. Suma nieuregulowanych 
długów przekroczyła na Śląsku kwotę 
8,22 mld zł! To o ponad 2 miliardy 

złotych więcej niż zadłużenie w wo-
jewództwie mazowieckim. Łączna 
kwota zaległych płatności Polaków w 
2013 roku powiększyła się o 1,5 mld 
zł, czyli 3,83 proc. Na koniec grudnia 
wyniosła 39,82 miliarda złotych. 

- W naszej ocenie rok 2013 można 
uznać za przełomowy. Po raz pierw-
szy spadek liczby dłużników i łącznej 
sumy zaległych płatności ma bardziej 
trwały charakter. Spodziewamy się, 
że zadłużenie może jeszcze wzrastać, 
ale już w nie tak dynamiczny sposób, 
jak w latach minionych. Bardzo wiele 
będzie zależało od tego, jak zarzą-
dzaliśmy budżetem pod koniec roku, 
w okresie świątecznym. Przekonamy 
się o tym pod koniec I kwartału 2014 
roku - mówi Marcin Ledworowski, 
Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. 
Eksperci BIG zwracają uwagę, że w 
2013 roku nieznacznie zwiększyło się 
średnie zadłużenie przypadające na 
jednego dłużnika. Wzrost ten wyniósł 
zaledwie 255 zł i obecnie przeciętne 
zaległości wynoszą 17 161 zł. 

Wojciech Żegolewski

W miniony czwartek (9 stycz-
nia) w Uniwersyteckim Centrum 
Okulistyki i Onkologii w Katowi-
cach, przeprowadzono pierwszy 
w kraju zabieg gamma knife. 
Operacja dziesięcioletniej Julki, 
u której niezłośliwy guz powo-
dował ataki epilepsji powiodła 
się. Gamma knife, w który wy-
posażona jest placówka to drugie 
takie urządzenie w kraju. Dzięki 
niemu bezinwazyjnie będzie 
można leczyć nowotwory i guzy. 

Gamma knife służy do leczenia zmian no-
wotworowych w obrębie mózgu. Wiązki 
promieniowania są na tyle precyzyjne, że 
nie powodują uszkodzenia tkanek zdro-

wotnych. Dzięki urządzeniu wartym 4 mln euro, 
dziewczynka nie musiała zostać poddana wyjątkowo 

ryzykownej operacji neurochirurgicznej. Katowicka 
placówka jest drugą (po warszawskim Centrum 
Gamma Knife), w której pojawiło się urządzenie. 
- Dwa aparaty jest to może jeszcze trochę mało, 
ale z drugiej strony w innych krajach Europy takie 
urządzenia są dwa, góra trzy - mówi dr Arkadiusz 
Lech, neurochirurg, UCOiO w Katowicach.

Aby pacjenci mogli korzystać ze sprzętu 
bezpłatnie, potrzeba jeszcze kontraktu z NFZ. 
Jeden zabieg wyceniany jest na 30 tys. złotych. 

- Procesy kontraktowa-
nia świadczeń medycz-
nych oczywiście będą 
się odbywały w tym 
roku, ale na lata na-
stępne czyli 2015, 2016 
i 2017. Będą one obej-
mować m.in. rodzaje 
świadczeń szpitalnych 
i onkologicznych - 
zapewnia Grzegorz 
Nowak, dyrektor ślą-
skiego oddziału NFZ. 
Te w całym kraju 
pozostawiają jednak 
wiele do życzenia. Nie 

tylko pod względem jakości świadczonych usług 
ale także kształcenia. Obecnie studenci medycyny 
mają od 30 do 60 godzin zajęć z onkologii na swoich 
sześcioletnich studiach. To mało, biorąc pod uwagę 
liczbę zachorowań oraz to w jak wielkich kolejkach 
stoją pacjenci. Zmienić to mogą miejsca takie jak 
to nowoczesne Centrum Okulistyki i Onkologii 
w Katowicach oraz rządowe wsparcie. To drugie 
zapowiedział premier w tegorocznych planach rządu. 

Marcin Pawlenka

Kilkuset hodowców i wy-
stawców oraz kilkanaście 
tysięcy zwiedzających. W 

sosnowieckiej hali Expo Silesia 
zakończyły się Międzynarodowe 
Targi Gołębi Pocztowych. Wśród 
nich okazy, które dla właścicieli są 
podwójnie cenne: wygrywają za-
wody, a na gołębiarskim rynku ich 
wartość dochodzi do kilkunastu, a 
nawet kilkudziesięciu tys. zł.

Sukces podopiecznych - jak przy-
znają sami hodowcy – jest zależny nie 
tylko odpowiedniego odżywiania ale 
również systematycznego treningu. 
To pierwsze, nie ogranicza się się 
wyłącznie do ziaren. - Preparaty za-
wierają ekarnitynę, które wzmacniają 
gołębie przed lotem - zaznacza jedna 
ze sprzedawczyń gołębich specyfi-
ków i odżywek. W tym sporcie w grę 
wchodzą również transfery. Często 
wyjątkowo kosztowne. - Jeden może 
kosztować nawet 14 tys. zł. Młode 
po utytułowanych okazach sprzedaję 

natomiast po 6 tys. - mówi Jan Pałosz, 
hodowca z Inwałdu koło Andrychowa. 

Dla wytrawnego hodowcy nie 
gra jednak roli. Mistrzowski okaz 
wzbudza zazdrość kolegów po fachu, 
a jego obecność daje wiele radości. 
Doskonale wiedzą o tym ci, którzy po 
wielu latach decydują się powrócić do 
swojego hobby. - Jeden gołąbek usiodł 
mi na moim dachu. Wrócił po pięciu 
latach. Byłech zaskoczony. Ten gołąb 
wskoczył do środka i pięknym tańcem 
na ogonie sprawił, że mi zmiękło serce 
i dziś hodowla rozpoczyna się na nowo 
- mówi Mirek Szołtysek, piosenkarz 
i artysta estradowy. Jak podkreśla 
jednak Krystian Kahler, tradycja ho-
dowania gołębi pocztowych stopniowo 
zamiera.  - Ci starzy się likwidują, gołę-
bie kończą, wykruszają się, a młodych 
nie ma i to też mi się wydaje, że będzie 
to niedługo, że będzie mało - ubolewa 
hodowca z Katowic. Międzynarodowe 
Targi Gołębi Pocztowych trwały od 10 
do 12 stycznia.

Marcin Pawlenka

Tłumy na Targach 
Gołębi Pocztowych

Śląsk najbardziej 
zadłużony

Przełom w polskiej medycynie
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Obowiązkowy alkomat 

w każdym samochodzie

Rząd zaostrza przepisy dotyczące karania 
pijanych kierowców. Jednym z pomysłów 
jest alkomat w każdym samochodzie. Od 
1 stycznia przyszłego roku każdy kierowca 
będzie musiał go mieć. Recepta premiera 
na niebezpieczną jazdę po pijaku nie jest 
wcale nowa. Obowiązek wyposażenia swo-
jego pojazdu w alkomat od zeszłego roku 
mają już francuscy kierowcy. Dmuchać mu-
szą wszyscy: właściciele osobówek, cięża-
rówek i motocykli. Do realizowania pomy-
słu przygotowują się już w Mysłowicach. 
Prezydent zapowiedział już, że wszystkie 
podległe mu służby będą miały obowiązek 
sprawdzania swoich kierowców, przed wy-
ruszeniem w drogę i po powrocie.

Jest porozumienie

Ruch Chorzów chce rozgrywać swoje mecze 
na Stadionie Śląskim. List intencyjny w tej 
sprawie podpisali już przedstawiciele klubu 
i zarządu województwa śląskiego. Tyle tylko, 
że wciąż nie wiadomo, kiedy przebudowa 
śląskiego zostanie zakończona. Decyzja Ru-
chu Chorzów wydaje się tym bardziej zaska-
kująca, że budowany od lat stadion, wciąż 
boryka się z podstawowymi problemami. 
Czasu coraz mniej, a Ruch Chorzów, który 
występuje w ekstraklasie, możliwych do 
wykonania ruchów ma nie wiele. W przypad-
ku Stadionu Śląskiego nie jasne są też tak 
podstawowe kwestie, jak koszt jego budowy. 
Jednak według marszałka województwa ślą-
skiego budowa stadionu od momentu, kiedy 
pojawi się tam firma budowlana zajmie dwa 
lata. Kibice z Cichej przeniosą się tu na stałe 
najwcześniej w 2016 roku.

Pozytywna energia

Moda na miejski teledysk w amerykańskim 
stylu dotarła do Raciborza. Wideoklip do 
piosenki Pharrella Williamsa „Happy” stał 
się hitem na całym świecie. Własne wersje 
teledysku mają już nie tylko Berlin i Paryż, 
ale też Kraków, Warszawa, Trójmiasto 
i Poznań. Teraz do tego grona dołączył 
Racibórz. W klipie występuje ponad 50 
osób, choć chętnych było 2 razy więcej. 
Obowiązywała zasada - kto pierwszy, ten 
lepszy. Klip "Racibórz is also happy" zade-
biutował w sieci 12 stycznia i już obejrzało 
go ponad 1,5 tysiąca osób.

Grafficiarze malują 
w Rudzie Śląskiej

Czy to możliwe, żeby grupa grafficiarzy 
malowała w sercu miasta w biały dzień, 
dookoła porozstawianych dziesiątki pu-
szek, a kawałek dalej uśmiechnięci funk-
cjonariusze Straży Miejskiej? Tak jest 
w Rudzie Śląskiej! To kolejna akcja, która 
pokazuje, że graffiti wcale nie musi się źle 
kojarzyć. Oczywiście jeśli malowanie jest 
legalne i ma nie szpecić a zdobić. Tak jak 
w rudzkim skateparku. Tu oprócz wyczy-
nów sportowych będzie można popatrzeć 
na sztukę. Oddany niespełna dwa miesią-
ce temu, kosztował 230 tysięcy złotych. 
Z szarego i oszpeconego miejsca, skate-
park przemieni się w ramach akcji "Nie ma-
luj, reaguj czyść". Graffiti coraz większym 
uznaniem cieszy się na całym Śląsku.

Tragedia na budowie DTŚ

Z rusztowania, z wysokości ok. 10 metrów 
spadł jeden z pracujących przy budowie 
drogi robotników. W krytycznym stanie 
trafił do szpitala. 30-latek wpadł między 
betonowe płyty. Natychmiast na miejsce 
wezwano pogotowie. Na miejsce ściągnię-
to także helikopter Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, którym mężczyzna trafił do 
Szpitala Wojewódzkiego św. Barbary w So-
snowcu. Lekarze walczą o jego życie.

Będą nowe tramwaje, przyda-
łyby się też nowe w nich zwy-
czaje. Takie choćby jak miły 

głos zapowiadający kolejne przy-
stanki. Coś, co w innych miastach 
już dawno udało się wprowadzić, w 
aglomeracji śląskiej wciąż pozostaje 
tylko pomysłem. Ale giełda nazwisk 
już ruszyła. My dorzucamy do niej 
swoje typy. 

- Głoś na pewno musi być taki 
melodyjny, żeby ludzie, którzy jadą 
do pracy, mieli więcej uśmiechu na 
twarzy - stwierdza Kacper Zawadzki. 
Najszerszy uśmiech prawdopodob-
nie wywołałby głos męski, doskonale 
oddający emocje. - Może jakiś komen-
tator sportowy.... Szpakowski, Borek 
- podpowiada Marcin Janota. - Musi 
to być osoba rozpoznawalna. Głosowa-
łabym na Wojciecha Manna - dodaje 
Daria Wojtczak.

Jak się okazuje, męskie głosy 
dominują w środkach komunikacji 
miejskiej. W częstochowskich tram-
wajach temperaturę podkręca Artur 
Barciś i Muniek Staszczyk. Największą 
wartość ma autorska interpretacja. 
Na niestandardowe wykonanie, bo 
oryginalne śląskie, gotowy jest Marian 
Makula. W przygotowaniu na razie 
jest cały projekt. Choć ostateczne de-
cyzje nie zapadły, to już wiadomo, że 
będzie w czym wybierać, bo pomysłów 
nie brakuje. - Można coś ciekawego o 
ludziach, którzy tu mieszkają, w tym 
mieście. Można w formie wierszowanej, 
na wesoło - mówi Marian Makula, 
artysta kabaretowy, satyryk. Razem z 
Twistem 2012 N ma zostać wprowa-
dzona nowa jakość na śląskich torach 
i to pod każdym względem. Możliwe 
też, że na wybranej linii swój głos 
użyczyć będą mogli sami pasażerowie.

Alicja van der Coghen

Pod tym względem nie odsta-
ją od największych polskich 
miast. Ale akurat w tym 
względzie to wcale nie powód 
do dumy. Gliwice stoją w kor-
ku. Na wjazd do miasta z au-
tostrad A1 i A4 w godzinach 
szczytu trzeba czasami cze-
kać prawie pół godziny. Kor-
ków nie pomaga rozładować 
nawet inteligentny system 
sterowania ruchem. Czy jest 
szansa, żeby w najbliższym 
czasie sytuacja się zmieniła?

W godzinach szczytu Gliwice stają się 
miastem niedostępnym. Budowa 
jednego z największych węzłów au-
tostradowych w Polsce zakończyła 

się kilka lat temu. Pozostało jednak zwężenie. 
Niejednokrotnie w korkach trzeba czekać nawet 

kilkadziesiąt minut. Według władz miasta wybu-
dowanie kolejnego wiaduktu korków nie rozładuje, 
a ponieważ na przestrzeni ostatnich lat ilość zare-
jestrowanych samochodów w Gliwicach wzrosła 
ponad dwukrotnie, to z problemem korków za wiele 
zrobić się nie da. - Załóżmy hipotetycznie, że ktoś 
postawił nowy wiadukt, co teoretycznie jest możliwe 
- szeroki, czteropasmowy. Gdzie będziemy mieli korki? 
Na pierwszych światłach na Pszczyńskiej. Więc to nie 
jest żadne rozwiązanie problemu - stwierdza Marek 
Jarzębowski, rzecznik prasowy UM Gliwice.

Szybkiej przebudowy wjazdu do Gliwic nikt 
nie planuje. Ponadto okazuje się też, że nie wszyst-
kie sygnalizatory objęte są system inteligentnego 

sterowania ruchem. - Skrzyżowanie Pszczyńskiej 
i Pocztowej nie jest skoordynowane z sygnalizacją 
świetlną znajdującą się na rondzie, które należy 
do GDDKiA - pracują one oczywiście niezależnie. 
Mamy możliwość zdalnie wydłużania sygnału na 
naszym skrzyżowaniu - informuje Dawid Ochód, 
Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach. Dopiero 
rozpoczęła się budowa tunelu pod centrum. Przejazd 
gotowym gliwickim odcinkiem DTŚ to perspektywa 
końca 2015 roku. Jedynym rozwiązaniem dla kie-
rowców jest wybór innych zjazdów z autostrad. Tyle, 
że dotarcie do centrum miasta niekoniecznie będzie 
łatwiejsze i przede wszystkim szybsze.

Grzegorz Biernacki 

Ma być lepiej i dla pacjen-
tów, i dla pogotowia. Od 
lipca zmienią się zasady 

pracy dyspozytorów pogotowia. Po 
odebraniu zgłoszenia będą musieli 
postępować zgodnie z nowymi pro-
cedurami, które dostaną zarówno w 
formie papierowej jak i elektronicz-
nej. Chodzi o to, żeby dyspozytor w 
trakcie pracy nie popełnił żadnego 
błędu.

Ich praca to ciągłe napięcie, dla-
tego bardzo łatwo o pomyłkę. Śred-
nio co trzy minuty przyjmowane 
jest kolejne zgłoszenie. - Praca jest 
ciężka, stresująca. Praca z pacjentem 
jest ciężka, a jeszcze na stanowisku, 
kiedy chodzi o życie i zdrowie ludzkie 
liczy się każda sekunda - podkreśla 
Małgorzata Wożniczka, dyspozytor 
WPR w Katowicach. Aby żadnej 
sekundy nie stracić, dyspozytorzy 
od pierwszego lipca będą korzystać 
z gotowych procedur. Obejmują one 
m.in. wezwanie do dziecka, wypadek 
na drodze, czy podejrzenie zawału 
serca. To gotowy zestaw pytań, które w 

trakcie zgłoszenia będą musieli zadać.
Pierwsze pytanie zawsze będzie 

dotyczyło dokładniej lokalizacji, a 
dopiero później pojawią się pytania o 
stan zdrowia. W sumie dyspozytorzy 
będą dysponować 32 schematami py-
tań. Do tej pory w trakcie zgłoszenia 
bazowali głównie na doświadczeniu. 
Prosta instrukcja jak prowadzić reani-
mację, czy wznowić oddech, okazują 
się bezcenne. Zmiana w sposobie pro-
wadzenia rozmów z potrzebującymi 
pomocy ma znacząco ograniczyć ilość 
popełnianych błędów. - W WPR w 
Katowicach mamy rocznie ponad pół 
miliona zgłoszeń, 200 tys. interwencji. 
Dyspozytor medyczny w ciągu godziny 
odbiera kilkadziesiąt telefonów. Cho-
dzi o to, żeby żadnego pytania, które 
jest istotne, nie zapomniał - mówi 
Klaudiusz Nadolny, członek zespołu 
ds. procedur dla dyspozytorów me-
dycznych. Tylko w ubiegłym roku do 
pogotowia w Katowicach wpłynęło 11 
skarg. Jedna tra�ła do prokuratury. 
Nowe procedury ryzyko zgłoszenia 
skarg mają zminimalizować do zera.

Krzysztof Trzosek

Śląski głos w tramwajuKoniec z błędami!

Gliwice stoją w gigantycznych korkach
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CO DZIAŁO SIĘ 
W PRZEDSZKOLU?

Zaczęło się od artykułu w „Go-
ściu Niedzielnym”, który napisał, że 
ideologia gender wkroczyła do jedne-
go z rybnickich przedszkoli. Jedno z 
dzieci oświadczyło ojcu: „Tatusiu, ty 
też możesz chodzić w sukienkach”. 
Kolejne dziecko, dziewczynka, miała 
zacząć pytać: „Czy Franio ma spód-
niczki w sza�e? A czy on może nosić 
spódniczki?”. Podobne pytania miały 
powtarzać się po powrotach dziew-
czynki z przedszkola. 

Rodzice poszli do dyrekcji pla-
cówki – tam pokazano im książeczki 
„Gdybym była chłopcem” i „Gdybym 
był dziewczynką”. Były tam pomysły 
na opowiadanie bajki o „Kopciuchu”, 
na mówienie dzieciom o „rycerkach”, 
a nawet propozycja przyniesienia 
przez dzieci do przedszkola ulubio-
nych misiów, które będzie można 
przebierać raz w spodenki, a raz w 
spódniczki. 

Co tak naprawdę działo się w 
przedszkolu? Otóż zostało ono obję-
te projektem "Szczęśliwa 15”,  który 
realizuje miasto za pieniądze z Unii 
Europejskiej. Dzięki czterem milio-
nom złotych z UE w mieście urucho-
miono 15 dodatkowych oddziałów 
w przedszkolach. W regulaminie 
programu znalazł się pomysł mó-
wiący o „wycieczkach edukacyjnych 
uwzględniających zasadę gender”. To 
wszystko wywołało burzę. Przez cały 

grudzień gender był numerem jeden 
w wielu rybnickich kościołach.

LIST BISKUPÓW

Ostry w treści list pasterski wy-
stosowali również do wiernych polscy 
biskupi. „Spotykamy się z różnymi 

postawami wobec działań podejmo-
wanych przez zwolenników ideologii 
gender. Zdecydowana większość nie 
wie, czym jest ta ideologia, nie wyczu-
wa więc żadnego niebezpieczeństwa. 
Wąskie grono osób – zwłaszcza na-
uczycieli, rodziców i wychowawców, w 
tym także katechetów i duszpasterzy 
– próbuje poszukiwać konstruktyw-
nych sposobów jej przeciwdziałania. 
Są wreszcie i tacy, którzy widząc 
absurdalność tej ideologii uważają, 
że Polacy sami odrzucą proponowane 
im utopijne wizje. Tymczasem ideolo-
gia gender bez wiedzy społeczeństwa 
i zgody Polaków od wielu miesięcy 
wprowadzana jest w różne struktury 
życia społecznego: edukację, służbę 
zdrowia, działalność placówek kul-
turalno-oświatowych i organizacji 
pozarządowych. Przekaz medialny 

tych treści skupia się głównie na pro-
mowaniu równości i przeciwdziałaniu 
przemocy, przy jednoczesnym pomi-
janiu niebezpiecznych dalekosiężnych 
skutków tej ideologii” - napisali 
biskupi.

Kościół stwierdza, że ideologia 
gender stanowi efekt trwających od 

dziesięcioleci przemian ideowo-kul-
turowych, mocno zakorzenionych 
w marksizmie i neomarksizmie, 
promowanych przez coraz bardziej 
radykalizujące się ruchy feministycz-
ne oraz rewolucję seksualną zapo-
czątkowaną w 1968 roku. Gender 
promuje zasady całkowicie sprzeczne 
z rzeczywistością i tradycyjnym 
pojmowaniem natury człowieka. 
Twierdzi, że biologiczna płeć ma 
charakter jedynie kulturowy, że z 
biegiem czasu można ją sobie wybrać, 
a tradycyjna rodzina jest przeżytkiem 
i obciążeniem społecznym. Według 
gender, homoseksualizm jest wro-
dzony, zaś geje i lesbijki mają prawo 
do zakładania związków będących 
podstawą nowego typu rodziny, a 
nawet do adopcji i wychowywania 
dzieci. Promotorzy tej ideologii 

przekonują, że każdy człowiek ma 
tzw. prawa reprodukcyjne, w tym 
prawo do zmiany płci, do in vitro, 
antykoncepcji, a nawet aborcji.

Kościół stwierdza, że gender w 
swojej najbardziej radykalnej formie 
traktuje płeć biologiczną jako rodzaj 
przemocy natury wobec człowieka. 

Według niej, „człowiek zostaje uwi-
kłany w płeć”, z której powinien się 
wyzwolić. Negując płeć biologiczną, 
człowiek zyskuje „prawdziwą, niczym 
nieskrępowaną wolność” i może wy-
bierać tzw. płeć kulturową, która uwi-
dacznia się wyłącznie w zewnętrznych 
zachowaniach. „Człowiek ma ponadto 
prawo do spontanicznej zmiany doko-
nanych już w tym zakresie wyborów w 
obrębie pięciu płci, do których zalicza 
się: gej, lesbijka, osoba biseksualna, 
transseksualna i heteroseksualna” - 
czytamy w liście biskupów.

GŁOS TEOLOGA

Głos w sprawie gender w Ryb-
niku zabrał ksiądz profesor Antoni 
Bartoszek, dziekan Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Śląskiego. 

Odwołał się profesora seksuologii 
Zbigniewa Lwa-Starowicza, z którym, 
jak podkreśla, często się nie zgadza. 
W kwestii gender, okazało się, mają 
jednak podobne zdanie. Otóż ksiądz 
przytoczył słowa seksuologa, który 
mówi, że cechy męskie i kobiece wy-
kształcają się u dziecka na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju. W związku 
z tym taki sposób wychowywania, 
jaki proponuje gender, może komuś 
zwichnąć życie.

- Nieraz nie zgadzałem z pro-
fesorem Lwem-Starowiczem, bo on 
koncentrował się tylko na biologicz-
no-cielesnym wymiarze seksualno-
ści i często nie dostrzegał, że temu 
wymiarowi u człowieka towarzyszy 
warstwa duchowo-moralna. Z gen-
der problem jest dokładnie odwrotny: 
genderyści kompletnie lekceważą wy-
miar biologiczno-cielesny człowieka, 
bo ważna jest dla nich tylko jego 
warstwa kulturowo-świadomościo-
wa – tłumaczył ks. prof. Bartoszek 
na jednym z wykładów. I zaznaczył, 
że dla Kościoła ważny jest wymiar 
cielesny, psychiczny i duchowy.

- „Bawię się z kim chcę, robię to, co 
chcę, płeć nie ogranicza mnie” - takich 
wierszyków uczone są dzieci. Tylko z 
pierwszą częścią tego zdania można 
się zgodzić, kolejne sugerują, że płeć 
jest jakimś balastem, ciężarem, że 
lepiej o niej zapomnieć – dowodził 
ksiądz profesor.

Ksiądz twierdził, że genderowe 
wychowywanie poprowadzi kobiety i 
mężczyzn do utraty własnej tożsamo-
ści, a w kolejnych krokach do upadku 
rodziny i jeszcze większego spadku 
dzietności. Rewolucja społeczna 
wywołana przez gender może mieć 
w przyszłości równie dramatyczne 
konsekwencje, jak miała rewolucja 
komunistyczna. - Zresztą gender jest 
inspirowane komunizmem, zwłaszcza 
naukami Engelsa o małżeństwie jako 
narzędziu do ujarzmiania jednej płci 
przez drugą. Tyle, że zamiast likwi-
dować klasy społeczne jak to robili 
komuniści, genderyści chcą w celu 
wprowadzenia powszechnej szczę-
śliwości zlikwidować płeć, bo to ona 
jest ich zdaniem źródłem nierówności 
- wyjaśniał ksiądz Bartoszek.

Równość tak, 
gender nie
To jeden z tematów 
numer 1 kończących 
się kolęd, był też po-
ruszany w kościołach 
w czasie świąt. Gender, 
pojęcie zaczerpnięte 
z socjologii, wywołało 
w ostatnich miesiącach 
na Śląsku i w całej Pol-
sce sporo emocji.

 Antoni Strzelecki
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 
ponad 35,4 mln zł. To tzw. zadeklarowana 
kwota, oszacowana na podstawie meldunków 
ze sztabów. Ostateczna będzie znana za 
kilka tygodni. Ale już teraz po raz kolejny 
pokazaliśmy, że mamy gorące serca!

Na Śląsku działało 39 sztabów, na ulice wyszło blisko 30 
tysięcy wolontariuszy. W samym Chorzowie, który 
pełnił rolę gospodarza najważniejszej w naszym 

województwie imprezy wolontariuszy było około 800. Do północy 
zebrano już u nas 3,2 mln zł.

Hitem chorzowskiej licytacji były słynne czarne okulary 
Muńka Staszczyka, wokalisty zespołu T.Love. Muniek przekazał je 
na rzecz Orkiestry, zostały kupione za 260 złotych! Dzień meczowy 
z "Niebieskimi", czyli Ruchem Chorzów, zlicytowano za 210 zł, za 
100 zł sprzedany został industrialny zegar Oberschlesien. Z innych 
ciekawostek – za aktywny udział w treningu Jastrzębskiego Węgla 
internauta zapłacił 1020 złotych! Ciekawe licytacje wciąż trwają. Na 
przykład Kabaret Młodych Panów przekazał na WOŚP złoty bilet 
na wszystkie imprezy podczas XIX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 
Ryjek 2014, która odbędzie się w dniach 23-27 października tego 
roku. Podwójne zaproszenie zostało podpisane przez członków 
kabaretu. Już w poniedziałek osiągnęło cenę 2010 złotych. A aukcja 
kończy się 24 stycznia!

Oczywiście najciekawsze imprezy odbywały się w Chorzo-
wie, czyli w miejscu śląskiego �nału. Specjalnie na śląski Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstało ogromne serce 
zszyte z kawałków materiału dostarczanych przez mieszkańców. 
To tutaj śpiewał Muniek Staszczyk, grały zespoły Coma czy 
Oberschlesien. 

Ciekawy program zaplanowali też organizatorzy imprezy 
WOŚP w Gliwicach. Już od popołudnia rozbrzmiewały cztery 
sceny na uliczkach wokół starówki. Na każdej z nich było inne 
brzmienie, m.in. reggae i elektro, była też scena seniora i gliwicka.

Ale nasi artyści wspierali Orkiestrę również w innych częściach 
kraju – i tak nasz śląski Carrantuohill grał przed Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie.

Ostateczny wynik tegorocznego �nału będzie znany na prze-
łomie lutego i marca. 

Na co zbieraliśmy?
Pieniądze z tegorocznej zbiórki 

pójdą na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów. Jeśli chodzi o 
najmłodszych, to Fundacja WOŚP 
zamierza kupić m.in.: wielonarządo-
we tomografy komputerowe z moż-
liwością znieczulenia do badania 
młodszych i pobudzonych dzieci; 
RTG przyłóżkowe; RTG z ramieniem 
C i monitorem; radiologiczne stacje 
diagnostyczne; aparaty USG. 

W tym roku Orkiestra po raz 
kolejny grała również dla seniorów. 
Fundacja WOŚP część pieniędzy 
zamierza przeznaczyć na doposaże-
nie oddziałów geriatrycznych.

Pokazaliśmy serca
 Antoni Strzelecki

Hitem chorzowskiej licytacji okazaly się okulary Muńka Staszczyka. Zostały kupione za 260 zł.
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Shamboo + Muniek Staszczyk Oberschlesien
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Urodził się w Jastrzębiu-Zdroju, jego 
dom rodzinny do dzisiaj stoi między 
blokami górniczego miasta. Już jako 
kilkulatek przeprowadził się z rodzi-

cami do Chorzowa, bo jego tata dostał robotę w 
tym mieście. - Miałem siedem lat, dwa miesiące 
chodziłem do szkoły w Jastrzębiu, potem już w 
Chorzowie – wspomina Jerzy Cnota.

Skończył III LO im. Stefana Batorego. - W 
roku 1960 zdałem maturę i złożyłem podanie o 
przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński, jednakże 
wtedy mój ojciec stwierdził, że jeśli mam stu-
diować, to muszę zacząć na siebie zarabiać, a 
ponieważ w tamtym okresie na Śląsku nie było 
dobrej sytuacji ekonomicznej, zatrudniłem się w 
hucie. Pracowałem w niej rok i kilka miesięcy, po 
czym odłożyłem parę złotych i za namową mojego 
profesora z liceum podszedłem do egzaminów 

na rusycystykę w WSP. Dostałem się, a pobyt na 
wydziale wspominam jako wspaniałą lekcję życia. 
Uczyli nas naukowcy, ludzie wybitni i niezwykli 
– wspomina w rozmowie z Marcinem Kanią, 
zamieszczonej w piśmie „Konspekt” Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie.

Początkowo myślał o prawie, ale, jak mówi, 
prawnicy nie mieli wówczas dobrego czasu. W 
Krakowie tra�ł do Piwnicy pod Baranami. Przez 
kilka lat śpiewał tam zakazane ruskie piosenki. - 
To były fajne czasy, występowali tam Demarczyk, 
Święcicki. Dziś nadal Piwnica istnieje, ale tak na 
pokaz – opowiada. 

Wtedy przedstawienia trwały do 3,4 nad 
ranem. Po nich wszyscy udawali się do Skrzynec-
kiego. - Za zarobione pieniądze robiło się ściepkę 
na alkohol, szło się na metę i piło do białego rana. 
Do Piotra wchodziło się przez okno, mieszkał u 

koleżanki artystki – wspomina po latach.  Mówi, 
że do �lmu wynalazł go Kazimierz Kutz. 

Wiesław Dymny, przyjaciel Cnoty, po-
wiedział kiedyś do Kutza: „Ty, kumie, ja mam 
takiego chłopaka tutaj, co tam czasami śpiewał, 
po rusku Wysockiego, po włosku Buscalione”. 
- Poznałem go kiedy szukałem aktorów do „Soli 
ziemi czarnej”. Kompletowałem Ślązaków. Szu-
kałem ludzi nie tylko posługujących się gwarą, ale 
mających również ten wdzięk, posturę – mówi 
Kazimierz Kutz. 

Serial „Janosik”, twierdzi dzisiaj, był jego 
przekleństwem. Bo chociaż ma na koncie ponad 
60 �lmów kinowych i telewizyjnych, to kojarzony 
jest przede wszystkim ze Zbójnikiem Gąsiorem. 
Ale też była to dla niego olbrzymia przygoda. 

- Scenariusz napisany był prawie jak dramat 
historyczny, zatem musieliśmy na poczekaniu 

wymyślać wszystkie anegdoty i żarty. Zako-
pane wręcz huczało. Nasza ekipa miała około 
dwustu ludzi, opanowaliśmy wtedy na dziesięć 
miesięcy pół miasta, a potem na cztery miesiące 
wyjechaliśmy do Pragi, gdzie mieliśmy większe 
możliwości z tej prostej racji, że Czesi posiadali 
większe studia �lmowe. Ale na premierze �lmo-
wej wersji w Zakopanem musieliśmy uciekać 
przez okna, ponieważ zarzucano nam, że nie 
mówimy gwarą góralską - wspominał po latach 
w „Konspekcie”.

Tabloidy wspominają do dzisiaj, że w „Jano-
siku” miał pecha. Miał imieniny, więc z kilkoma 
chłopakami z planu poszli do baru. Jeden z ko-
legów poprosił go o pożyczenie tysiąca złotych. 
Cnota dał pieniądze, kolega zniknął. Okazało 
się, że dostał od kogoś. „Nie wiem od kogo, może 
od takich dwóch cichociemnych, co chcieli go 
oskubać, a może od bokserów, którzy też mieli 
bankiet. Oczywiście padło na mnie. Że to ja z 
Marianem Łączem go pobiliśmy i dla przykładu 
to mnie trzeba z planu �lmowego wyrzucić. Nie 
wyrzucono, bo wstawili się za mną kierownik 
hotelu i montażystka... A Passendorfer później 
mnie przeprosił” - mówił po latach w jednym 
z wywiadów.

- Mieliśmy po 30 lat, a Zakopane to była 
atrakcyjna miejscowość. Jak wchodziliśmy do 
baru, orkiestra grała „dla sympatycznych panów 
z Janosika” - dodaje w �lmie dokumentalnym.

Nie zdążył się ożenić, a na jesień życia wrócił 
do Chorzowa. Dzisiaj grywa w niezależnych 
�lmach, to właśnie Klub Filmu Niezależnego z 
Rybnika zrealizował o nim dokument. 

- Cnota to taki węzeł: chude to, wyraziste, 
osobowość i talent. Miał swoje pięć minut we 
wszystkich �lmach o tematyce śląskiej Kazimierza 
Kutza i w góralskim serialu. Z drugiej strony to 
utracjusz, hulaka, nie miał szacunku do pienią-
dza, miał wielu przyjaciół, którzy to wykorzysty-
wali... – podsumowuje Bernard Krawczyk, jeden 
z wielu jego kolegów z planu.

Jak Cnota został aktorem
Aktorstwa nie miałem 
w planach. Przyznam, że 
zupełnie nie miałem zamiaru 
zostać aktorem; ani mnie to 
nie ciągnęło, ani specjalnie 
nie interesowało – mówi Jerzy 
Cnota, lat 71, chorzowianin, 
świetny aktor, znany m.in. ze 
słynnego „Janosika” i filmów 
Kazimierza Kutza. Ślązacy 
nakręcili właśnie o nim 
fabularyzowany dokument, 
zatytułowany po prostu „Cnota”. 

 Antoni Strzelecki

W FILMIE „POŚLIZG”

W FILMIE „PERŁA W KORONIE”

W FILMIE „SÓL ZIEMI CZARNEJ”

W FILMIE „JANOSIK”
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Street Workout to inaczej ,,uliczny tre-
ning", który polega na wykorzystaniu 
zasad kalisteniki czyli ćwiczenia mięśni 
własnego ciała w oparciu o masę jaką po-

siada dany człowiek. Określenie ,,Street Workout" 
powstało w 2009 roku. Aktywność ta zdobyła 
dużą popularność nie tylko w krajach byłego 
Związku Radzieckiego, ale również w USA. Od 
2011 roku odbywają się mistrzostwa świata w 
tej dyscyplinie (Street Workout World Cup). W 
Polsce jest to jak na razie sport mało znany, choć 
przykład młodych Gliwiczan pokazuje, że coraz 
większa grupa ludzi zaczyna się nim interesować.

Założycielem gliwickiego teamu jest Juan 
Miguel Zumeta Stachowski, który w 2012 roku 
na portalu społecznościowym poinformował 
młodych ludzi, że będzie prowadził darmowe 
zajęcia ze street workoutu. Ku swojemu zdzi-
wieniu w niedługim czasie zgromadził na 
treningach kilkadziesiąt osób. Aktualnie grupa 
stale się powiększa, a ćwiczenia odbywają się 
na ulicy Waryńskiego, Placu Grunwaldzkim 
oraz w ogródku koło rodzinnego domu Ju-
ana. Jak zauważa sam założyciel: – Nie jest 

to tylko grupa ludzi, którzy wspólnie ze sobą 
ćwiczą. Tak naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, 
których łączy przełamywanie �zycznych barier, 
co skutkuje wzmacnianiem wiary we własne 
możliwości.

Niezwykle ważny w street workoucie jest fakt, 
że pasjonaci tej dyscypliny odżegnują się od sko-
mercjalizowanej formy sportów ekstremalnych, 
gdzie czynnik materialny często jest elementem 
kluczowym. W treningu ulicznym wystarczy 
duża doza samozaparcia, mentalność wojownika  
i oczywiście kreatywność w wykorzystaniu 
zabudowy miejskiej. Słupki, murki, poręcze, 
ławki – wszystko to może zostać wykorzystane 
do street workoutowych akrobacji. – Najczęściej 
adrenalina budzi się w momentach, w których 
wykonujemy ćwiczenia bardzo dynamiczne. 
Gdy trzeba użyć rozpędu. Najniebezpieczniejsze 
są sceny na wysokości, czyli np. na drążku. Wy-
sokość umieszczenia drążka zwiększa ryzyko, 
ale zwiększa też satysfakcję z wykonanego ćwi-
czenia. Ponadto motywuje innych uczestników 
treningu, by zrobić coś równie efektownego. 
Widowiskowość tego sportu niejednokrotnie in-
spiruje gliwickich przechodniów, by zatrzymać 
się, pokibicować, a czasami samemu spróbować 

wykonać najprostsze ćwiczenia. Kiedyś podszedł 
do nas pan koło 60 lat i stwierdził, że też się po-
podciąga razem z nami i muszę stwierdzić, że dał 
radę. Popodciągał się i poszedł dalej – śmieje się 
Zumeta. Do tej pory członkowie grupy spotkali 
się tylko z jedną negatywną reakcję na działania 
street workoutowe: – Pewna Pani spytała jak 
możemy tutaj trenować skoro to jest plac dla 
dzieci? Powiedziałem jej, że nie będziemy nikomu 
przeszkadzać jak wybudują nam plac do treningu 
– zauważa inny street workoutowiec z grupy. 
Członkowie teamu nie ukrywają, że liczą na 
poprawę sytuacji dla pasjonatów tego sportu. 
Projekt budowy parku do ćwiczeń przedstawili 
już radnym miasta Gliwice. Niestety, do tej pory 
nie spotkali się z zainteresowaniem włodarzy 
miasta. Fakt ten może  dziwić ponieważ w dużo 
mniejszych miastach takie miejsca już istnieją. 
Lubliniec, Stąporków, Ełk, Biłgoraj, Dębica czy 
Elbląg to miejsca na mapie Polski gdzie młodzież 
ma do dyspozycji Street Workoutowe Parki. 
Zagospodarowane sportowo przestrzenie są dla 
młodzieży niezwykle istotne, bo jakość spędza-
nego przez nich czasu bywa niezbyt wysoka: 
– Błąkasz się po osiedlu? Nie wiesz co ze sobą 
zrobić? Siedzisz bezprodukcyjnie na osiedlowej 

ławce? Tak wygląda zwykły dzień młodej osoby 
bez pieniędzy m.in. także i mój tak wyglądał, do 
czasu aż nie zacząłem uczęszczać na treningi Stre-
et Workoutu – mówi Kamil W. członek grupy. 
Jego myśl kontynuuje inny street workoutowiec, 
Sebastian K. – Od kiedy zacząłem trenować SW, 
gdy wychodzę na dwór jest cel: drążek, pompki 
czy dipy, moje życie ogólnie zmieniło się na lepsze, 
gdyż robię to co lubię i czerpię z tego przyjemność, 
a gdyby tego nie było to zapewne siedziałbym 
przed kompem i ustanawiał nowe rekordy w 
grach. 

Przykład Gliwiczan pokazuje, że młodym 
Polakom nie straszny ciężki trening i niebezpie-
czeństwo o ile na �niszu czeka zwycięstwo nad 
własnymi słabościami. Do ćwiczeń mobilizuje 
ich fakt, że w 2013 roku we Wrocławiu odbyły 
się pierwsze mistrzostwa Polski w street worko-
ucie. Pasjonaci tego sportu mogli zmierzyć się w 
o�cjalnych zawodach przy dopingu publiczności. 
Rozwój ,,ulicznego treningu" w Polsce udowad-
nia, że ludzie pozytywnie zakręceni niemal w 
każdych warunkach są wstanie zsynchronizo-
wać kilkadziesiąt ludzkich serc, by ich wspólne 
,,adrenalinowe bicie” było słyszalne i mogło 
inspirować innych.

Gliwicką grupę Street 
Workoutu tworzy 
kilkudziesięciu 
młodych ludzi, którzy 
nie potrafią żyć bez 
wysiłku fizycznego 
i adrenaliny. Trzy razy 
w tygodniu spotykają 
się, by wspólnymi 
siłami wygenerować 
mocne wrażenia. 
Niebezpieczne akrobacje 
z wykorzystaniem 
zabudowy miejskiej 
to dla nich sposób na 
odreagowanie stresów 
codzienności. 

Adrenalińczycy ze Street Workoutu
 Radosław Kopczyński
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Gwałt i atak 
na funkcjonariuszy

Policjanci wydziału prewencji 
z chorzowskiej komendy za-
trzymali 50-letniego mężczyznę, 

który dopuścił się wobec nich czynnej 
napaści. Agresor, podczas interwencji 
domowej, zaatakował ich paralizato-
rem. Odpowie również za znęcanie się 
nad konkubiną i jej zgwałcenie.

Do zdarzenia doszło tuż przed pół-
nocą. Dyżurny chorzowskiej komendy 
skierował patrol do jednego z mieszkań 
przy ulicy Karola Miarki, gdzie zgło-
szono interwencję. 34-letnia kobieta 
powiadomiła policyjnych wywiadow-
ców, że konkubent nie chce wpuścić 
jej do domu, a dzień wcześniej została 
przez niego pobita. Gdy mundurowi 
weszli do środka, zostali zaatakowani 
przez nietrzeźwego mężczyznę, który 
paralizatorem poraził jednego z nich. 

Agresor został natychmiast obez-
władniony i tra�ł do policyjnego aresztu. 
50-latek odpowie teraz nie tylko za czyn-
ną napaść na policjantów ale również za 
znęcanie się nad konkubiną, zgwałcenie 
jej oraz uszkodzenia ciała. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu kara do 12 lat 
więzienia. O jego losie zadecyduje proku-
rator i sąd. Policjanci będą wnioskować 
o tymczasowe aresztowanie.

Tirem „na 
podwójnym gazie”

Ponad 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie miał kierowca tira, 
który jechał „wężykiem” drogą 

wojewódzką 791. Został zatrzymany 
przez policjantów ruchu drogowego 
w miejscowości Postęp. 

Kierowca ciężarowego iveco jechał 
całą szerokością jezdni. Szybko okazało 
się, że 34- latek jest pijany. W kabinie 
tira znajdowały się puszki po wypitym 
alkoholu, a badanie stanu trzeźwości 
wykazało w jego organizmie ponad 1,5 
prom. alkoholu. Mundurowi ustalili, 
że kierowca jechał po towar z Nowej 
Soli do Myszkowa. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Teraz grozi mu nawet do 
2- lat więzienia. O jego dalszym losie 
zadecyduje prokurator i sąd.

Po dziecko 
z promilami

Policjanci z kłobuckiej drogów-
ki zatrzymali 25-latka, który 
kompletnie pijany przyjechał 

do przychodni lekarskiej po swoją żonę 
i dziecko. Mężczyzna miał w organi-
zmie ponad 3,5 prom. alkoholu.

Oficer dyżurny kłobuckiej policji 
otrzymał zgłoszenie od świadka, że przez 
Przystań jedzie volkswagen polo, któ-
rego kierujący jest najprawdopodobniej 

nietrzeźwy. Funkcjonariusze wydziału 
ruchu drogowego udali się na miejsce i na 
parkingu zastali wskazany pojazd, a w nim 
25-latka. Nieodpowiedzialny kierowca 
został zatrzymany. Badanie alkomatem 
wykazało, że był pod wpływem alkoholu. 
Teraz o jego losie zadecyduje prokurator i 
sąd. Teraz grozi mu nawet 2 lata więzienia.

Zabił swoich 
rodziców

30-letni zabójca spędzi w aresz-
cie najbliższe miesiące. Taką 
decyzję podjął bielski sąd 

na wniosek śledczych. Za popełnioną 
zbrodnię mężczyźnie może grozić kara 
nawet dożywotniego więzienia.

Policjanci i prokuratorzy z Bielska
-Białej ustalają szczegółowe okoliczności 
zdarzenia, do jakiego doszło w Godzisz-
ce. W jednym z domów odnaleziono 
tam zwłoki 58-letniej kobiety i jej o rok 
starszego męża. Policjanci zatrzymali 
30-letniego mężczyznę, podejrzewanego 
o ich zamordowanie.

Późnym wieczorem w dniu zdarze-
nia siostra zatrzymanego zadzwoniła 
na telefon alarmowy informując, że jej 
brat wszczął awanturę, w czasie której 
zaatakował rodziców siekierą. Jak się 
później okazało, zadane im ciosy były 
śmiertelne. Zgłaszająca wspólnie z dwój-
ką swoich małych dzieci zdołała uciec 
z mieszkania. Na miejsce natychmiast 
skierowano policjantów. Mężczyzna 
przebywając na terenie posesji groził 
przybyłym mundurowym. W pewnym 

momencie chciał się okaleczyć, próbu-
jąc odciąć siekierą dłoń. Szybka inter-
wencja policjantów doprowadziła do 
obezwładnienia i zatrzymania sprawcy, 
który został przewieziony do szpitala. 
Następnego dnia mężczyzna tra�ł do 
policyjnego aresztu.

Ukradł puszkę WOŚP

Kryminalni zatrzymali młodego 
mężczyznę, który ukradł pie-
niądze z jednego ze sklepów 

na terenie Rybnika. Miały one zasilić 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Puszka wraz z pieniędzmi również zo-
stała odnaleziona przez policjantów.

Do zdarzenia doszło dzisiaj około w 
jednym ze sklepów spożywczych na ul. 
Górnośląskiej. Dwaj młodzi mężczyźni 
weszli do środka i kiedy jeden z nich robił 
zakupy, drugi ukradł puszkę stojącą na 
ladzie. Sprawca natychmiast po kradzieży 
wybiegł ze sklepu. Dzięki natychmiasto-
wej reakcji właściciela najpierw doszło do 
ujęcia kompana złodzieja, który oświad-
czył, że nie zna sprawcy. 

Po kilku godzinach poszukiwań 
funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, 
który swoim wyglądem przypominał 
poszukiwanego złodzieja. Policjanci 
odzyskali również skradzioną puszkę. 
Jak ustalili śledczy, sprawca ukradł tylko 
kilka monet, które były w środku. Za-
trzymany ma 28 lat i utrzymuje się z prac 
dorywczych. W związku z tym, że nie 
ma stałego miejsca zamieszkania, został 
zatrzymany w policyjnym areszcie. Jutro 

zostanie doprowadzony do sądu. Za kra-
dzież, zgodnie z kodeksem wykroczeń, 
grozi mu kara aresztu, ograniczenia 
wolności lub grzywny.

Napadł na swoją 
matkę

Policjanci z wydziału kryminalne-
go chorzowskiej komendy zatrzy-
mali 19-latka, który brutalnie za-

atakował swoja matkę. Złamał jej nos, po 
czym ukradł telefon komórkowy. Teraz 
w więzieniu spędzi co najmniej 3 lata.

Do zdarzenia doszło w jednym z 
mieszkań przy ulicy Długiej. 19-latek 
chciał zabrać swojej mamie telefon ko-
mórkowy. Gdy kobieta odmówiła, syn 
uderzył ją w twarz łamiąc jej nos. Na-
stępnie zabrał telefon i wyszedł z domu. 
O napadzie 53-latka poinformowała 
chorzowskich policjantów. Kilkanaście 
minut później kryminalni z komendy w 
pobliskiej bramie zatrzymali 19-latka. 
Śledczy ustalili również, że wyrodny syn 
w listopadzie ub.r. również pobił swoją 
matkę. Teraz za rozbój i uszkodzenia 
ciała grozi mu kara nie mniejsza, niż 3 
lata więzienia. Prokurator zastosował 
wobec niego dozór policyjny, zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonej oraz 
nakaz opuszczenia mieszkania. 

Pogryzła policjanta

W bieruńskiej komendzie je-
den z policjantów "patro-
lówki" został dotkliwie 

pogryziony przez zatrzymaną, nie-
trzeźwą kobietę. Chwilę wcześniej 
agresorka znieważyła funkcjonariu-
szy podczas wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych.

Dyżurny KPP Bieruń otrzymał zgło-
szenie o awanturze domowej w Chełmie 
Śląskim. Skierowany na miejsce patrol 

prewencji podjął interwencję, w wyniku 
której zatrzymał 43-letnią, nietrzeźwą 
kobietę. Podczas przewożenia do komen-
dy, w radiowozie, była ona agresywna, 
krzyczała na policjantów i wyzywała ich. 
Agresja kobiety swój kulminacyjny punkt 
osiągnęła w budynku komendy. Zaczęła 
szarpać się z policjantem i w pewnym 
momencie ugryzła go w przedramię. 

43-latka po wytrzeźwieniu usły-
szała zarzuty znieważenia funkcjona-
riuszy podczas pełnienia przez nich 
obowiązków służbowych i naruszenia 
nietykalności cielesnej jednego z nich. 
Do zarzucanych czynów przyznała się, 
odmówiła jednak składania wyjaśnień. 
Teraz o jej dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Grozi jej do 3 lat więzienia. 

Doniósł sam 
na siebie...

Ratujcie mnie, bo żona mnie dusi! 
Takie zgłoszenie przyjął dyżur-
ny zabrzańskiej policji od jed-

nego z mieszkańców ulicy Tatarkie-
wicza. Przeprowadzona interwencja 
dała jednak zupełnie inny obraz wy-
darzeń. Ostatecznie to właśnie zgła-
szający został zatrzymany i umiesz-
czony w izbie wytrzeźwień.

Telefonujący mężczyzna prosił o inter-
wencję w swoim mieszkaniu, w związku z 
awanturującą się żoną. Zgłoszenie brzmia-
ło bardzo dramatycznie, gdyż mówił, że 
jest duszony przez swoją życiową part-
nerkę. Kiedy policjanci dotarli na miejsce,  
okazało to właśnie zgłaszający interwen-
cję awanturował się i był agresywny. Ze 
względu na fakt, że zagrażał on swojemu 
bezpieczeństwu został odwieziony do izby 
wytrzeźwień - miał ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. 

Za bezpodstawne wezwanie policji 
został ukarany mandatem karnym. 
Jednocześnie mundurowi uruchomili 
procedurę "Niebieskiej Karty", dzięki 
której poszkodowana zostanie objęta 
pomocą nie tylko policji, lecz również 
innych instytucji zajmujących się prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Potrącenie pieszego

Policjanci z Sosnowca wyjaśniają 
dokładne przyczyny i okoliczno-
ści wypadku drogowego, do które-

go doszło wczoraj na ulicy Chemicznej. 
Kierujący �atem punto z nieustalonych 
dotąd przyczyn stracił panowanie nad 
pojazdem, wjechał na chodnik i potrą-
cił idącego nim mężczyznę, a następnie 
uderzył w ścianę kamienicy. 

22-letni pieszy z obrażeniami ciała 
został przewieziony do szpitala. Jak 
ustalili policjanci 33-latek kierujący 
�atem nie był pod wpływem alkoholu. 
Dokładne przyczyny i okoliczności będą 
wyjaśnione w prowadzonym postępowa-
niu przygotowawczym.

Śląscy antykorupcyjni 
zakończyli śledztwo w 
sprawie przyjmowania 
łapówek przez kilkunastu 
strażników miejskich 
z Dąbrowy Górniczej. 
Odpowiedzialności nie 
unikną również osoby, 
które wręczały im 
pieniądze. Akt oskarżenia, 
który trafił już do sądu, 
objął łącznie 74 osoby, 
którym przedstawiono 
aż 412 zarzutów 
za przestępstwa o 
charakterze korupcyjnym.

Śledztwo prowadzone pod nad-
zorem Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach trwa od 20 marca 

2012 roku. Wtedy policjanci z Wydziału 
do Walki z Korupcją KWP w Katowi-
cach zatrzymali w Dąbrowie Górniczej 
19. strażników miejskich, którzy są 
podejrzani o przyjmowanie łapówek, 

w zamian za pomoc w uniknięciu od-
powiedzialności za różne przewinienia. 
Strażnikom przedstawiono łącznie 357 
zarzutów o charakterze korupcyjnym, 
za które grozi im kara do 8 lat więzie-
nia. Cześć z podejrzanych przyznała się 
do zarzuconych czynów oraz złożyła 
wyjaśnienia. Prokurator zastosował 
wobec nich środki zapobiegawcze w 
postaci poręczeń majątkowych i do-
zorów policyjnych. 

Na poczet przyszłych kar i grzy-
wien zabezpieczono u podejrzanych 
mienie o łącznej wartości ponad 180 
tys. zł. Policjanci ustalili również i 
przedstawili zarzuty 55 osobom, które 
wręczały pieniądze strażnikom. Do-
datkowo kilkadziesiąt osób uniknęło 
odpowiedzialności, gdyż same powia-
domiły o fakcie wręczania łapówek 
strażnikom. W sprawie tej przesłu-
chano również ponad 500 świadków.

Są zarzuty dla strażników miejskich



www.kurierpolski24.pl 11Ogłoszenia

ogłasza 
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) 

l.p. Adres Wyposażenie lokalu Cena wywoławcza na podstawie 
operatu szacunkowego Postąpienie wadium

 1. Siekiela 34/2 – parter, Ruda Śląska 5 36,37 m2, M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc 50.227,00 zł 2.500,00 zł 5.020,00 zł

2. Ks. Potyki 4/5– I piętro, Ruda Śląska 5 37,41 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc 42.236,00 zł 2.100,00 zł 4.220,00 zł

3. Ks. L. Tunkla 104/11 – I piętro, Ruda Śląska 7 28,30 m2 M-2,wod-kan,  wc wspólne na korytarzu 24.083,00 zł 1.200,00 zł 2.410,00 zł

4. Ks. L. Tunkla 136/7 –IIpiętro, Ruda Śląska 7
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 73,56 m2 M-4,wod-kan,  łaz, wc 71.868,00 zł 3.600,00 zł 7.190,00 zł

5. 1 Maja 254/3 – I piętro, Ruda Śląska 10 51,36 m2 M-3, wod – kan, gaz, łazienka, wc wspólne na korytarzu 38.006,00 zł 1.900,00 zł 3.800,00 zł

6. Lecha 25/1 – parter, Ruda Śląska 10 32,10 m2 M-2, wod – kan, gaz,  łazienka z wc 35.984,00 zł 1.800,00 zł 3.600,00 zł

7. Parkowa 15/2 – parter, Ruda Śląska 9
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 79,80 m2 M-5, wod – kan, gaz,     łazienka  i wc 75.251,00 zł 3.800,00 zł 7.530,00 zł

8. Chorzowska 20a/1 – parter, Ruda Śląska 9 52,37 m2 M-3, wod – kan, gaz, c.o.,   łazienka z wc 78.869,00 zł 3.900,00 zł 7.890,00 zł

9. Kolbego 3/6– II piętro, Ruda Śląska 3 39,35 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc 37.697,00 zł 1.900,00 zł 3.770,00 zł

10. Starowiejska 15a/11, I, II piętro, Ruda Śląska 1 65,26 m2 M-4, wod-kan, łazienka z wc 66.174,00 zł 3.300,00 zł 6.620,00 zł

11. J. III Sobieskiego 63/5, parter, I piętro, Ruda Śląska 1 75,20 m2 M-4, wod-kan, wc 71.365,00 zł 3.600,00 zł 7.140,00 zł

12. Szczęść Boże 27/10 – poddasze, Ruda Śląska 1 40,98 m2 M-3, wod-kan, wc 33.399,00 zł 1.700,00 zł 3.340,00 zł

13. . Tiałowskiego 6/8 – parter, Ruda Śląska 3
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 59,36 m2 M-3, wod-kan, łazienka z wc 59.301,00 zł 3.000,00 zł 5.930,00 zł

14. Cmentarna 11/4 – I piętro, Świętochłowice 37,47 m2 M-2, wod – kan, gaz,  łazienka z wc 43.802,00 zł 2.200,00 zł 4.380,00 zł

15. W. Polaka 42/6 – II piętro, Świętochłowice 37,55 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc 39.442,00 zł 2.000,00 zł 3.940,00 zł

16. Metalowców 9c/3 – I piętro, Świętochłowice 55,21 m2 M-3, wod-kan, wc wspólne na korytarzu 46.708,00 zł 2.300,00 zł 4.670,00 zł

17.
Wandy 8/3, Ruda Śląska parter, piętro

(połowa domku) -po remoncie  do wykończenia użytkowego, w niewielkiej 
odległości znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe i usługowe. 

138,48 m2 M-4, wod – kan,    łazienka z wc Parter- przedpokój, pokój, kuchnia, 
łazienka z wc piętro- przedpokój,2 pokoje, 2 komórki powierzchnia użytkowa lokalu 

wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 183,44 m²
205.000,00 zł 10.300,00 zł 20.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 05.02.2014r. Godz. 0930.  Oferty powinny  być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na 
nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209. 
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia  wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910   zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz   koszt  sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a 
także  pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.02.2014r. do godz. 1400  lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski  nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 04.02.2014r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 29.01.2014r. w godz. od 1230 do 1500  i  30.01.2014r. w godz. od godz.   1400  do 1630   

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA” 
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p. Adres Pow. użytk. Wyposażenie lokalu Dotychczas. działalność Stawka wywoławcza czynszu  
za m2 netto Wadium

1. Ruda Śląska 5, ul. 11 Listopada 33 35,86 m2 Wod – kan krawiectwo 4,90 zł 500,00 zł

2. Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 47 lok. po remoncie 42,30 m2 Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania) - 4,60 zł 500,00 zł

3. Ruda Śląska , ul. J.III. Sobieskiego 15
(wymiana okien wykonana będzie przez Spółdzielnię) 34,52 m2 Wod – kan sklep z odzieżą używaną 10,00 zł 500,00 zł

4. Ruda Śląska 3, ul. Kolbego 6 86,39 m2 Wod – kan przedsięb. usługowe 10,00 zł 1.000,00 zł

5. Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33 42,23 m2 Wod – kan sklep spożywczy 5,00 zł 500,00 zł

6. Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6 29,20 m2 Wod – kan, co, wc pom. biurowe 5,50 zł 500,00 zł

7. Ruda Śląska 1, ul. Wawelska 2 72,25 m2 Wod-kan, gaz, co, wc sklep z odzieżą używaną  7,00 zł 1.000,00 zł

8. Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 35 114,83 m2 Wod-kan, gaz, co, cwu,łaz. z wc żłobek  7,00 zł 1.000,00 zł

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA” 
w Rudzie Śląskiej 7, ul. Ks. Tunkla 147

Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.
Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 04.02.2014r. godz.1030

Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: „przetarg na lokal 
użytkowy” lub „przetarg na garaż”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa �rmy),  
- adres zamieszkania/siedziba �rmy,  
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,  
- oferowaną stawkę (netto),  
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,  
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób �zycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,  
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,  
- oferowaną stawkę (netto), 
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,  
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,  
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie 

późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,  
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,  
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;  
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy. 
Do oferty należy dołączyć:  
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .  
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych,  
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - 
Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty. 
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.02.2014r. do godz.1400

Termin składania ofert do 03.02.2014r.
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z„Regulaminem rozdziału lokali 
użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.
perspektywa.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20. 
Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni  
w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 209. 
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Tegoroczny karnawał 
mamy wyjątkowo długi. 
Potrwa do... początku mar-
ca! Jak go spędzić? Prezen-
tujemy kilka niekonwen-
cjonalnych pomysłów.

KOMEDIOWO
Grzechem byłoby nie wybrać się 

na Katowicki Karnawał Komedii, 
który w tym roku odbywa się już po 
raz siódmy. Potrwa od 31 stycznia 
do 8 lutego. Zaczynamy bawić się od 
„Klary”. Spektakl został oparty na 
popularnej powieści Izy Kuny. Klara 
(Edyta Olszówka), singielka tuż przed 
czterdziestką, wciąż nie może ułożyć 
sobie życia. Spala się w długoletnim 
związku z żonatym Aleksem, a jej 
relacje z matką oraz z przyjaciółmi 
są mocno pogmatwane. Garściami 
łyka tabletki nasenne, antydepresanty 
popija alkoholem, walczy ze swoimi 
demonami i coraz bardziej ma wszyst-
kiego dość. 

Dobrze zapowiada się też „Przed-
stawienie świąteczne z Cezarym Ża-
kiem, Piotrem Machalicą, Marcinem 
Perchuciem i innymi. Dr David Mor-
timore wie, że wykład, który wygłosi 
na zjeździe neurologów, zadecyduje o 
jego awansie, przyznaniu mu tytułu 
szlacheckiego i przydzieleniu dotacji 
dla szpitala. Na godzinę przed wy-
stąpieniem dowiaduje się jednak, że 
ma nieślubnego, osiemnastoletniego 

już syna, który właśnie zamierza 
poznać rodzica. W akcie rozpaczy 
i w ogólnym zamieszaniu wskazuje 
potomkowi innego „ojca”, w intrygę 
wplątując kolegę po fachu...

Imprezami towarzyszącymi Kar-
nawału są „Chity dla Prosperity” oraz 
„Recital 64”. „Chity dla Prosperity” to 
wyjątkowy program Zenona Laskowi-
ka i jego Kabareciarni, a „Recital 64” 
- koncert jubileuszowy Magdy Umer. 

FILMOWO
Hitem będzie Noc Smarzow-

skiego w kinach sieci Multikino, 
która odbędzie się w nocy z 17 na 
18 stycznia. To maraton filmowy z 

jednym z najważniejszych i 
najciekawszych współczesnych 
polskich reżyserów, który jak 
żaden inny demaskuje nasze 
narodowe demony.

W reper t ua rze  Noc y 
Smarzowskiego znalazły się: 
premierowy pokaz "Pod Moc-
nym Aniołem", czyli �lm o naszym 
narodowym piciu, oraz innego jego 
ważne tytuły "Drogówka", "Dom zły" 
i "Wesele". Polecamy zdecydowanie!

MUZYCZNIE
Dla każdego coś miłego! Chro-

nologicznie – 28 stycznia w Domu 
Muzyki i Tańca zagra Clannad, 

znakomity irlandzki zespół folko-
wy. 1 lutego nasza rodzima legenda, 
czyli Czerwone Gitary Symfonicznie. 
Legendarny zespół po raz pierwszy w 

swojej blisko 50-letniej historii pre-
zentują swoje największe przeboje, 
wzbogacone brzmieniem Orkiestry 
Symfoników Gdańskich. 

Naszym typem jest jednak „Di-
scotex”, czyli impreza w katowickim 
Spodku. 14 lutego swoje największe 
przeboje wykonają tam zespoły Al-
phaville, Boney M i Bad Boys Blue. 
Alphaville zagra m.in. „Big in Japan", 
"Forever Young”, Boney M „Daddy 
Cool, „Rivers of Babylon”, a Bad 
Boys Blue zaśpiewa taneczne „You’re 
a women” i „Pretty Young Girl”. Tro-
chę obciachowo? I co z tego?! Bilety 
zaczynają się od 79 złotych. 

ŚWIATOWO
Kilka dni w Paryżu. Pięciodniowa 

wycieczka dla jednej osoby ze zwie-
dzaniem Szampanii i Luksemburga 
jest dostępna już za 299 złotych. Czego 
można chcieć więcej? Oczywiście, 
przy takiej cenie podróż odbywa się 
autokarem, są zapewnione dwa noc-
legi Trzeba doliczyć około 12 euro na 
degustację szampana...

Ale oczywiście królować po-
winna Wenecja! Znaleźliśmy ofertę 

wyjazdu na karnawał w Wene-
cji w terminie 1-5 marca. W 

programie zwiedzanie za-
bytków, rejs tramwajem 

wodnym oraz zabawa 
karnawałowa na uli-
cach miasta. Cena 859 
złotych od osoby.

TANECZNIE
Na tańce zapra-

szamy do czeskiej 
Ostrawy, zaledwie 75 

kilometrów od Katowic. 
Jest tam znana w całej 

Europie ulica Stodolni, któ-
ra nigdy nie śpi. A na niej kil-

kadziesiąt lokali, pubów, klubów 
tanecznych. Tańczy się dosłownie 
wszędzie: na parkiecie, na barze, 
na stolikach, oczywiście również 
na samej ulicy. W końcu kolejny 
karnawał dopiero za rok!

Karnawał potrwa do marca, 
więc bawmy się!

R E K L A M A

 Antoni Strzelecki

Imprezy
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Wiele �rm, szukając oszczęd-
ności,  coraz częściej 
rezygnuje z tworzenia 

zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych oraz wypłacania świadczenia 
urlopowego. O ile pracodawcy zatrud-
niający co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty mogą 
podjąć decyzję w tej sprawie także w 
ciągu roku, to mniejsi pracodawcy są 
„związani” ustawowym terminem. 
Informację o nietworzeniu ZFŚS i nie-
wypłacaniu świadczenia urlopowego 
muszą przekazać pracownikom do 
31 stycznia.

Pracodawca zatrudniający co 
najmniej 20 pełnoetatowców, co do 
zasady, tworzy ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych mają obowiązek tworzyć 

pracodawcy zatrudniający na dzień 1 
stycznia danego roku co najmniej 20 
pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty. Fundusz muszą również tworzyć 
pracodawcy ze sfery budżetowej - bez 
względu na liczbę zatrudnionych.

Jeśli pracodawca zatrudniają-
cy co najmniej 20 pracowników (z 
wyłączeniem pracodawców ze sfery 
budżetowej) chce zrezygnować z 
tworzenia ZFŚS, musi zamieścić zapis 
na ten temat w układzie zbiorowym 
pracy uzgodnionym z organizacjami 
związkowymi lub w regulaminie wy-
nagradzania - jeśli jego pracownicy nie 
są objęci układem zbiorowym pracy, 
po uzgodnieniu z przedstawicielem 
pracowników wybranym do repre-
zentowania ich interesów.

W tym przypadku nie ma zna-
czenia termin rezygnacji z funduszu 
- pracodawca może tego dokonać 
zarówno na początku jak i w trakcie 
roku (trzeba jednak pamiętać, że środ-
ki zgromadzone już na koncie ZFŚS 
muszą być wykorzystane do końca 
wyłącznie na działalność socjalną - 
pracodawca nie może „cofnąć” ich na 
rachunek obrotowy �rmy).

Mały pracodawca tworzy ZFŚS 
lub wypłaca świadczenie urlopowe

W jakiej formie prowadzą dzia-
łalność socjalną mali pracodawcy, 
czyli zatrudniający mniej niż 20 
pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty? Przepisy ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych dają takim pracodawcom 
2 możliwości:

- tworzenie ZFŚS na zasadach 
ogólnych lub

- wypłatę świadczenia urlopowego.
Warto pamiętać, że również mały 

pracodawca może zrezygnować z dzia-
łalności socjalnej. Pracodawca taki, 
nieobjęty układem zbiorowym pracy 
oraz niezobowiązany do wydania 
regulaminu wynagradzania, może 
zrezygnować z działalności socjalnej 
przekazując o tym informację swoim 
pracownikom w sposób przyjęty u 
pracodawcy (np. przez wywieszenie 
informacji na tablicy ogłoszeń, opu-
blikowanie w intranecie lub przesłanie 
e-mailem).

Informację o nietworzeniu ZFŚS 
i niewypłacaniu świadczenia urlo-
powego trzeba przekazać do końca 
stycznia

Jeśli pracodawca zatrudniający 
mniej niż 20 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty na dzień 1 stycz-
nia danego roku chce zrezygnować 
z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania 
świadczenia urlopowego musi przeka-
zać informację o tym pracownikom w 
nieprzekraczalnym terminie. Przepisy 
ustawy o ZFŚS stanowią, że informacja 
ta musi zostać przekazana pracowni-
kom do końca stycznia danego roku.

Informacja przekazana pracowni-
kom do 31 stycznia danego roku jest 
„wiążąca” tylko na dany rok. Oznacza 
to, że chcąc zrezygnować z tworzenia 
ZFŚS oraz wypłacania świadczenia 
urlopowego w danym roku mały 
pracodawca musi przekazywać infor-
mację o tym każdorazowo w terminie 
do 31 stycznia danego roku.

Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwon-
nym i lżejszym od powietrza gazem, 
który powstaje w wyniku niepełne-
go spalania substancji organicznych 

(węgiel, drewno, gaz).  W okresie jesienno – 
zimowym każdego roku, środki masowego 
przekazu donoszą o wypadkach śmiertelnego 
zatrucia czadem – tlenkiem węgla. Najczęściej 
dochodzi do nich w łazience wyposażonej w  
piecyk gazowy albo kąpielowy tzw. „junkersem”, 
od nazwiska wynalazcy i wytwórcy. Mówi się 
często o zatruciach „w sezonie grzewczym”, nie 
należy jednak tego traktować jako zagrożenia 
spowodowanego większym zużyciem paliw na 
ogrzewanie mieszkań. „Sezon grzewczy” to pora 
chłodna, w której mieszkańcy zamykają szczelnie 
okna i to jest główna przyczyna zatruć.

Spalanie gazu musi się odbywać w ciągłym 
dopływie powietrza i odpływie spalin: dopływie 
powietrza od okien, poprzez drzwi w mieszkaniu, 
zwłaszcza drzwi do pomieszczenia (łazienki), w 
którym jest zainstalowane urządzenie spalające 
gaz, i odpływie spalin przez przewód spalinowy 
aż do wylotu z komina. Ograniczenie możliwości 
przepływu w którymkolwiek z tych miejsc stwa-
rza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Nie 
będzie odpływu spalin jeżeli nie będzie dopływu 
powietrza z zewnątrz. Nie należy zapominać, że 
urządzenie spalające gaz spala tlen z mieszkania, 
niezbędny także dla ludzi. Te ubytki muszą być 
uzupełniane z zewnątrz.

Konieczność zapewnienia drożności komina 
jest dla użytkowników gazu oczywista, niestety 
najczęściej niska jest świadomość tego, że należy 
zapewnić dopływ powietrza przez okna.

Oszczędzanie energii jest bardzo ważne, 
jednakże kilkuminutowe przewietrzenie miesz-
kania przed kąpielą (2 – 3 minuty) i uchylenie 
okna na czas kąpieli nie spowoduje wyziębienia 

mieszkania. Zaniechanie takiego postępowania 
można przypłacić życiem.

Tlenek węgla w ilościach zagrażających zdro-
wiu i życiu nie pojawi się w mieszkaniu jeżeli:

- Instalacja i przybory gazowe są sprawne
- Piece są sprawne, nie są popękane
- W kuchni, łazience i pomieszczeniu z 

urządzeniami gazowymi jest czynna wentylacja 
naturalna (nawiew – wywiew)

- Otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki 
są drożne

- Kratki do kanałów wentylacyjnych nie są 
niczym zapchane lub osłonięte

- Przewody odprowadzające spaliny 
nie są popękane a ich przejścia przez ściany 
uszczelnione

- Podstawowe zasady, których mu-
szą przestrzegać użytkownicy urządzeń 
grzewczych:

- Nie zamykaj dopływu świeżego po-
wietrza do mieszkania (nie zaklejaj i nie 
zasłaniaj otworów wentylacyjnych, staraj się 

jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia, przy 
wymianie okien zwróć uwagę na możliwość 
ich rozszczelnienia).

- Zachowuj szczelną i drożną instalację 
kominową (stosuj certy�kowane elementy sys-
temów kominowych).

- Pamiętaj o regularnych przeglądach i kon-
trolach swoich urządzeń grzewczych (przeglądy 
powinny być przeprowadzone co najmniej raz w 
roku przez kompetentnego serwisanta).

- Pamiętaj o regularnych przeglądach i 
czyszczeniu kominów i przewodów wentyla-
cyjnych oraz kontrolowaniu czy przez Twoje 
kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny 
(czynności tych może dokonać wyłącznie upraw-
niony kominiarz).

- Przy rozpalaniu nie używaj materia-
łów łatwopalnych, takich jak benzyna czy 
rozpuszczalniki.

- Nie pal w swoim urządzeniu grzewczym 
śmieci, plastikowych butelek, opon, zniszczonych 
ubrań, mokrego drewna itp. Stosuj tylko zgodne 
z wytycznymi producenta paliwo.

- Nie korzystaj z niesprawnych urządzeń 
grzewczych i nie naprawiaj ich sam.

- Przemyśl wymianę starego urządzenie 
na nowoczesne i wysokosprawne, oznaczone 
znakiem CE. Warto wiedzieć:

- Niesprawne kuchnie i piecyki gazowe za-
stąpić innymi

- Zainstalować domowe wykrywacze tlenku 
węgla

- Zachować dokumenty z przeglądów komi-
niarskich i gazowych

- Co należy robić, gdy masz podejrzenie, że 
w mieszkaniu pojawił się tlenek węgla?

- Otwórz szeroko okno
- Wyłącz urządzenia gazowe
- Wyjdź z mieszkania

Mali przedsiębiorcy – rezygnacja z wypłacanie świadczenia urlopowego

Czym jest tlenek węgla? 
Jak się przed nim uchronić?

Powiadom służby ratownicze
Pogotowie Ratunkowe – 999

Państwowa Straż Pożarna – 998
Policja – 997

Pogotowie Gazowe – 992
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112

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

666730267
 Działka 375m2 położona na ogródkach dział-

kowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 387 664
 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

P R A C A

 Praca dla Kasjerek na terenie Bielska, nu-
mer telefonu 6668265258

 Agencja Pracy InterKadra poszukuje Opie-
kunek Osób Starszych na terenie Niemiec. 

Masz doświadczenie w opiece? Znasz język 
niemiecki? Zgłoś się już dziś: 666891947 lub 
na www.opiekunki.interkadra.pl

 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

 Usługi remontowo-budowlane, wod-kan-
co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107

 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.

 Rodzinna Wigilia dla samotnych w Pie-
ninach, tel. 515 377 938

 Al-Anon nadzieja dla rodzin alkoholików, 
K-ce ,Warszawska 18,poniedziałek godz. 18.00
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Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

Chorzowsko-Świętochłowic-
kie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
jak co roku na początku okre-
su zimowego przypomina 
wszystkim właścicielom, ad-
ministratorom nieruchomo-
ści oraz przedsiębiorstwom 
i instytucjom w Chorzowie 
i Świętochłowicach o od-
powiednim zabezpieczeniu 
urządzeń i instalacji wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. 

Przede wszystkim przed wystąpieniem mro-
zów zaleca się:

1. Zabezpieczenie pomieszczenia, w którym 
znajduje się wodomierz poprzez uszczelnienie drzwi 
i okien,

2. Zabezpieczenie wodomierza w sposób umoż-
liwiający łatwe usunięcie izolacji cieplnej w celu 
wykonania odczytu,

3. Wyremontowanie studzienek wodomierzo-
wych, jeżeli ich stan tego wymaga oraz przykrycie 

ich typowym włazem (studzienki powinny posiadać 
stopnie złazowe). Studzienki o głębokości mniejszej 
niż 1,20 m należy koniecznie ocieplić,

4. Zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzo-
wego przed skutkami niskich temperatur - tem-
peratura w pomieszczeniu wodomierzowym nie 
powinna być niższa niż 4°C,

5. Zabudowanie w najniższym punkcie in-
stalacji ogólnodostępnego punktu poboru wody 
i zabezpieczenie go izolacją cieplną, co umożliwi 
zaopatrzenie w wodę w przypadku awaryjnego 
obniżenia ciśnienia w sieci,

6. Zabezpieczenie izolacją cieplną przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących 
przez nieocieplone kondygnacje w budynkach,

7. Doprowadzenie do stanu używalności urzą-
dzeń grzewczych w szaletach ogólnych,

8. Niedopuszczenie do oblodzenia pokryw 
żeliwnych do zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, 
kratek ściekowych,

9. Unikanie składowania stert śniegu i lodu na 
w/w urządzeniach sieci wod. - kan.,

10. Zgłaszanie informacji o wszelkich nieszczel-
nościach ulicznej sieci wodociągowej w ChŚPWiK 
sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Składowa 1, pod nu-
merem dyspozytora Przedsiębiorstwa (32) 3494600 
lub (32) 3494601.

Zlekceważenie tych zaleceń może być przy-
czyną licznych awarii oraz uszkodzeń, co po-
twierdza zwiększająca się ilość zgłoszeń, jakie co 
roku w okresie zimowym przyjmują dyspozytorzy 

Przedsiębiorstwa. Szczególne uczulanie właścicieli i 
administratorów nieruchomości na to, aby zapew-
niali odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach 
wodomierzowych powoli przynosi skutki, ale wciąż 
jeszcze wiele jest miejsc zaniedbanych, zaśmieco-
nych, które w żaden sposób nie chronią znajdują-
cych się w nich wodomierzy. Warto wziąć to pod 

uwagę, szczególnie, że za właściwe zabezpieczenie 
wodomierzy odpowiadają odbiorcy usług, tzn. 
wszyscy ci, którzy na podstawie pisemnej umowy z 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 
korzystają z usług z zakresu zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W okresie zimowym, zwłaszcza podczas ob-
fitych opadów śniegu, częstym zjawiskiem jest 
przysypywanie podziemnych hydrantów i zasuw, 
co w znacznym stopniu utrudnia odpowiednim 
służbom ich lokalizację i dostęp do nich. W skraj-
nych przypadkach, na przykład podczas akcji 
gaśniczej prowadzonej przez Straż Pożarną, brak 
dostępu do hydrantu może zakończyć się tragicznie. 
Powinniśmy pamiętać o tym zwłaszcza w trakcie 
odśnieżania chodników, parkingów, samochodów, 
itp. Nawet odpowiednie tabliczki lokalizacyjne 
umieszczone na większości budynków, na niewiele 
się zdają w sytuacji, kiedy podziemny hydrant 
przykryty jest zwałami śniegu.

Podczas siarczystych mrozów dochodzi również 
do zamarznięć wody w instalacjach wodociągowych 
wewnątrz budynków. Dzieje się tak szczególnie 
podczas nieobecności lokatorów w swoim miejscu 
zamieszkania. W takiej sytuacji dobrze jest deli-
katnie odkręcić kran - nieznaczny przepływ wody 
nie dopuści do jej zamarzania. W gospodarstwach 
domowych są też instalacje, których podczas zimy 
się nie używa np. te do podlewania ogródka. Najle-
piej na zimę spuścić z nich wodę. Wtedy będziemy 
pewni, że nie dojdzie do żadnego uszkodzenia.

Zabezpiecz przed mrozem!
www.kurierpolski24.pl14 Ogłoszenia
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POZIOMO: 1 - rybka morska, 5 - nie anoda, 8 - osadowa skała ilasta, 9 - skowronek borowy, 11 - Bieluń, 
chwast trujący, 12 - inkarnacja boga Wisznu, 15 - zapalenie kopyta konia, 17 - składnik czekolady, 20 - 
podzwrotnikowe pnącze, 21 - płaska listwa metalowa, 24 - taniec sceniczny, 25 - stolica Kazachstanu, 28 
- konkurent, 29 - imitacja towaru, 32 - harcownik, 33 - potrawa z surowego mięsa, 36 - tytoń w prosz-
ku, 39 - sztuczny nawóz fosforowy, 42 - mit. rzym. nimfa bogini źródeł, 43 - ojczyzna Odyseusza, 45 - 
roślina zielna, 46 - wróżba, 47 - rybka akwariowa. 

PIONOWO: 1 - przewrót przez głowę, 2 - gat. zięby, 3 - kwitnie tylko raz, 4 - wysłany do konkretnego ad-
resata, 5 - � lmowa klatka, 6 - gilza, 7 - broń drzewcowa, 10 - ptak z rodz. krukowatych, 13 - zbiór map, 
14 - ozdoba Tałesu, 16 - pierw. chem. 17 - ka� an, 18 - czermień błotna, 19 - odm. pszenicy, 21 - zręcz-
ność, 22 - smar maszynowy, 23 - rodzaj wędliny, 26 - lęk, obawa, 27 - dawniej ski, 30 - opust, 31 - wie-
loletni lód morski, 34 - ptak z rodz. ibisów, 35 - mit. gr. bogini mądrości, 37 - imię żeńskie, 38 - konopie 
manilskie, 40 - zjawa, 41 - chiński instrument dęty, 44 - gat papugi. 

SPONSOR
KRZYŻÓWKI

 Katowice  21.01.2014 r.

Babcia na 
pielgrzymce

Teatr Korez. Humorystyczne dia-
logi, babcine stroje i... mnóstwo dobrej 
zabawy. Bohaterkami spektaklu Teatru 
Bezscenni Grzegorza Norasa, który od 
kilku miesięcy występuje w Korezie, 
są cztery staruszki Cila, Tekla, Ste� a 
i Truda, które podczas pielgrzymki 
błądzą gdzieś pośrodku puszczy. To 
tutaj rozgrywa się akcja przedstawienia. 
Start – godz. 17.00. Bilety: normalny - 
25zł.; ulgowy – 20zł.

 Katowice  24.01.2014 r.

Lot nad kukułczym 
gniazdem

Teatr Śląski. Po raz pierwszy Teatr 
Śląski proponuje widzom spektakl ze 
swojego repertuaru z napisami po angiel-
sku! - W aglomeracji śląskiej jest prawie 
2 mln ludzi i naturalną rzeczą jest to, że 
wielu z nich to obcokrajowcy. Niektórzy 
rozumieją nasz język, ale nie zawsze 
wystarczająco dobrze by zrozumieć 
wszystkie dialogi. My postanowiliśmy 
umożliwić im swobodny odbiór tej sztuki 
- zaznacza Robert Talarczyk, dyrektor 
Teatru Śląskiego. Z interpretacją kultowej 

powieści Kena Keseya będzie się można 
zapoznać już w przyszły piątek o godz. 
18.00. Bilety od 20 do 55 zł.

 Chorzów  20.01.2014 r.

Zamach na 
MoCarta

Teatr Rozrywki. Sztuka grana jest 
w Teatrze Syrena z niesłabnącym po-
wodzeniem od trzech lat. Niezrównany 
Zbigniew Zamachowski wykonuje pio-
senki i te nastrojowe, i te żartobliwe. Za 
rekomendację mogą posłużyć już sami 
autorzy: Jeremi Przybora, Jerzy Wasow-
ski, Jonasz Ko� a, Wojciech Młynarski, 
Tomasz Jachimek, Piotr Bukartyk. W 
tym muzycznym spektaklu nie za-
braknie też piosenek napisanych przez 
samego aktora. Spektakl rozpocznie się 
o godz. 17.00. Bilety: od 55 do 145 zł.

 Chorzów 20.01-02.02.2014 r.

Ferie z muzeum
Muzeum w Chorzowie. „Czy 

papier może być sztuką” to warsztaty 
tworzenia aranżacji papierowych we-
dług własnego projektu. A podczas zajęć 
zatytułowanych „Zostań współczesnym 
artystą” uczestnicy na podstawie wy-
branych dzieł Muzeum w Chorzowie 
stworzą swoje prace.  Udział w zajęciach 

w oparciu o zapisy. Szczegóły pod nr 
tel.: 32-241-31-04 wewn. 105.

 Bytom  21.01.2014 r. 

Carmen
Opera Śląska. „Carmen” to najdo-

skonalsza najpopularniejsza opera Geo-
rgesa Bizeta. Mimo że podczas paryskiej 
premiery w roku 1875 została przyjęta 
z rezerwą, wkrótce potem triumfowała 
na scenach całego świata. „Carmen” to 
jedno z przełomowych dzieł w historii 
opery, nieprzerwanie obecne w reper-
tuarze wszystkich teatrów operowych, 
a popisowe arie głównych bohaterów 
weszły do kanonu wielkich osiągnięć 
wykonawczych. Dramatyczną historię 
miłości baskijskiego żołnierza Don Joségo 
do pięknej robotnicy z fabryki cygar – cy-
ganki Carmen, na deskach Opery Śląskiej 
będzie można zobaczyć już w najbliższy 
wtorek o godz. 18.00. Bilety: 40 zł – 60 zł.

 Bytom  16.01.2014 r.

Wystawa 
„Pstrykam Śląskie” 

Klub Brama. Na wystawie będzie 
można zobaczyć zdjęcia uczestników 
projektu „Pstrykam Śląskie”. Każde ze 
zdjęć jest inne, dzięki czemu prezentu-
ją one przeróżne oblicza województwa 

śląskiego. Razem tworzą jednak spójną 
opowieść, w której przenikają się tematy 
industrialne, związane z trudem pracy, 
ciekawym w swej surowości krajobrazem, 
tradycją oraz wizerunkiem współczesnym, 
a także bogactwem zabytków. Wystawę 
można oglądać do 28 lutego. Wstęp wolny

 Zabrze  18.01.2014 r. 

Koncert Big Cyc
CK Wiatrak. Zespół - fenomen, 

który w 2013 roku hucznie świętował 
swoje 25-lecie kontynuując urodzinową 
trasę koncertową, zagra w Zabrzu. Big 
Cyc to jedna z niewielu kapel grających 
w niezmienionym składzie. Prowokuje 
i rozbawia. Wyśmiewa, kpi, szydzi, wy-
wołuje emocje. Grupa znana nie tylko z 
piosenek, ale także licznych skandali i 
happeningów w zabrzańskim Wiatraku 
wystąpi o godz. 20.00 (wejście do klubu 
o godz. 19.00). Bilety: przedsprzedaż 29 
zł., w dniu koncertu 39 zł.

 Tarnowskie Góry 19.01.2014 r.

Jazzowy karnawał
Tarnowskie Centrum Kultury. W 

trakcie koncertu usłyszymy utwory swi-
ngowe takich twórców jak: Benny Good-
man, George Gershwin, Errol Garner, a 
również repertuar znany młodszej części 
słuchaczy komponowany przez: Paula 

McCartneya, Stevie Wondera czy Chicka 
Coree. Występ Tarnogórskiego Big Bandu 
rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety: 10 zł.

 Będzin  16-18.01.2014 r.

20. Międzynarodowy 
Festiwal Kolęd 

i Pastorałek
Państwowa Szkoła Muzyczna. Już 

w czwartek rusza największy przegląd 
kolędniczy w Polsce! W tym roku for-
muła festiwalu obejmuje także naukowe 
sympozjum „Kolędy i pastorałki w kul-
turze polskiej" organizowane wspólnie 
z Akademią Muzyczną w Katowicach. 
Wstęp na przesłuchania, Koncert Ga-
lowy i wykłady podczas sympozjum 
jest wolny.

 Gliwice  19.01.2014 r.

Podwieczorki 
muzyczne

Muzeum w Gliwicach. Podczas 
pierwszych w tym roku Podwieczorków 
muzycznych usłyszymy tanga Astora 
Piazzolli – argentyńskiego kompozyto-
ra, którego utwory, kunsztownie styli-
zowane, nawiązujące do jazzu i baroku, 
określa się mianem „nuevo tango”. Start 
– godz. 16.00. Bilety: 10 i 15 zł
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Prawdziwy festiwal strzelecki 
oglądali kibice zgromadzeni 10 
stycznia na Stadionie Zimowym 

w Tychach. Hokeiści GKS- u pokonali 
1928 KTH Krynica aż 16:1! Bohaterem 
ekipy gospodarzy był Ladislav Havlik, 
który zaliczył trzy tra�enia.

Hokeiści aktualnego lidera PHL 
od początku spotkania całkowicie 
zdominowali przeciwnika. Pierwszego 
gola już w 34. sekundzie meczu zdobył 
Jan Steber. Zaledwie 5 minut później 
wynik podwyższył Adam Bagiński. W 
pierwszej tercji strzelił jeszcze Mikołaj 
Łopuski, który z bliskiej odległości po-
konał bezradnego Antona Yanina oraz 
Ladislav Havlik.

Ich apetyt na bramki wcale nie 
zmniejszył się w drugiej odsłonie meczu. 
Najpierw w 23. minucie na 5:0 podwyż-
szył Marcin Kolusz, a zaledwie 30 sekund 

później na listę strzelców ponownie wpi-
sał się Ladislav Havlik. W tej odsłonie 
meczu strzelali również Josef Vitek, 
Adam Bagiński, Jakub Sowa, Ladislav 
Havlik oraz Jakub Witecki, który tra�ł do 
siatki niemal równo z końcową syreną.

Tuż po rozpoczęciu trzeciej tercji 
po raz pierwszy w tym meczu drogę do 
siatki znalazł Michał Kotlorz. Niespełna 
5 minut później kryniczanie zdołali 
zdobyć bramkę honorową. Po błędzie 
obrońców w sytuacji sam na sam z 
Krzysztofem Burdą znalazł się Dawid 
Kruczek i pewnym strzałem pokonał 
młodego bramkarza GKS-u. To tra�e-
nie nie odmieniło jednak sytuacji na 
lodowisku. Gospodarze byli bezlitośni. 
Chwilę później swoją drugą bramkę 
zdobył Michał Kotlorz. Kolejno strzelali 
jeszcze Jakub Wanacki, Radosław Ga-
lant oraz Jakub Wanacki, który ustalił 
wynik meczu. TB

Wszystko wskazuje na to, że 
zawody Pucharu Świata 
w Wiśle, zaplanowane 

na 16 stycznia, odbędą się zgodnie 
z planem. Organizatorzy od wielu 
dni zmagają się z problemem braku 
śniegu. Ten na miejsce przywożony 
jest z Podhala.

O tym, że skocznia w Wiśle Ma-
lince zostanie przygotowana do upra-
wiania skoków narciarskich na czas, 
przekonany jest Andrzej Wąsowicz, 
prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku 
Narciarskiego. - Decyzja jest na tak, 
organizujemy Puchar Świata. Od tre-
nera Kruczka wiem, że na odprawie 
technicznej w Kulm, gdzie odbywały 
się zawody Pucharu Świata w lotach, 
Walter Hofer wyprzedził nasze decyzje 
i zaprosił wszystkie ekipy na środę do 
Wisły. Robimy te zawody – poinfor-
mował za pośrednictwem o�cjalnej 
strony internetowej PZN.

Śnieg przywożony jest 40-tono-
wymi ciężarówkami. Do tej pory 
na miejsce dotarły już 22 pojazdy. 
Ubijają go ratraki, by odpowiednie 
naśnieżenie dało się utrzymać aż 
do zawodów. - Pracujemy non-stop. 
Na dziś mamy dobre informacje co 
do warunków pogodowych, choć ja 
ostrożnie podchodzę do wszystkich 
prognoz – dodaje  Andrzej Wąso-
wicz. Organizatorzy zrezygnowali 
z zastosowania ciekłego azotu do 
mrożenia torów na skoczni. Ich 
zdaniem użycie tego niezwykle 

kosztownego rozwiązania póki co nie 
jest konieczne. W niedzielny poranek 
(12 stycznia) na skoczni pojawił się 
biały puch. To daje nadzieję, że już 
wkrótce temperatura pozwoli na 
uruchomienie armatek śnieżnych.

Andrzej Wąsowicz przekonuje 
również, że jest przygotowany na 
sytuacje awaryjne. - W Chochołowie, 

u naszych podhalańskich przyjaciół, 
mamy jeszcze zapas śniegu. Gdy bę-
dzie taka konieczność, przywieziemy 
go – zapewnia. W odpowiedzi na za-
interesowanie kibiców, do sprzedaży 
tra� dodatkowych 500 biletów. Wej-
ściówki (miejsca stojące) w cenie 40 zł 
za sztukę – zostały już wprowadzone 
do sprzedaży.   TB

Kolejny pogrom 
GKS-u Tychy

PŚ w Wiśle. Śnieg 
przywożą... z Podhala

Ponad 400 osób przybyło na 
spotkanie, w którym można 
było zobaczyć piłkarskie po-
pisy byłych gwiazd śląskich 

klubów. Na ławkę trenerską powrócił 
Waldemar Fornalik. Były trener re-
prezentacji Polski poprowadził zespół 

Trenerów Śląskich Drużyn, w skła-
dzie którego można było zobaczyć 
byłego trenera reprezentacji Słowacji, 
a dziś Ruchu Chorzów – Jana Ko-
ciana. Wspierali go między innymi 
szef Wydziału Szkolenia w Śląskim 
Związku Piłki Nożnej - Dariusz Gę-
sior, Marek Wleciałowski – trener 
Energetyka ROW Rybnik, Jan Woś 
– trener Skry Częstochowa, czy Jacek 
Trzeciak związany przez wiele lat z 
Polonią Bytom.

Bohaterem meczu był jednak 
Radosław Gilewicz, strzelec 3 goli 
dla Reprezentacji Śląska Oldbojów 
prowadzonej przez duet: Zdzisław 
Podedworny-Edward Lorens. Gilewicz 
wszystkie bramki zdobył w I połowie. 

W II odsłonie dwiema bramkami po-
pisał się Artur Opeldus, a gola z rzutu 
karnego strzelił Mariusz Śrutwa. Tym 
razem na listę strzelców nie wpisał się 
Jan Furtok mimo kilku dogodnych 
okazji.

Podczas spotkania prowadzona 
była zbiórka pieniędzy przez sztab 
WOŚP utworzony w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion 
Śląski” w Chorzowie. 

Dziękujemy trenerom, piłkarzom, 
sędziom oraz wszystkim kibicom, 
którzy przyszli na Stadion Śląski, by 
wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy!

Reprezentacji Śląska Oldbojów 
- Trenerzy Śląskich Drużyn 7:2 (4:1)

Oldboje i trenerzy 
dla WOŚP na „Śląskim”

Powrót na trenerską ław-
kę Waldemara Fornalika, 
3 gole Radosława Gilewi-
cza, 2 trafienia z rzutów 
karnych – to w skrócie 
najważniejsze fakty z me-
czu oldbojów, który odbył 
się 12 stycznia na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią 
Stadionu Śląskiego pod 
hasłem:  My też gramy 
dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

 Adam Pawlicki
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