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Czesi już mają
Autostradą A1 do czeskiej granicy będzie można jechać już na przełomie 
listopada i grudnia! Wszystko dzięki objazdowi, który ominie feralny most 
w Mszanie (powiat wodzisławski). Deklarację taką złożył minister 
transportu Sławomir Nowak na… Twitterze! s. 8-9

Odkrywają 
tajemnice głębin
Zatopione wraki, maszyny, 
a także egzotyczne rośliny 
i ryby. Nurkowanie to najlepszy 
sposób, żeby poznawać tajemnice 
podwodnych głębin. 

s. 7

Już i dopiero... 80 lat
Koniaków kojarzy się przede 
wszystkim z koronkami 
- znanymi i docenianymi 
niemal na całym świecie. 
Jednak niemały wkład w 
międzynarodową sławę wsi ma 
także jej zespół regionalny.

s. 12
Sport dla ludzi
z żelaza
Najpierw pływają, później 
przesiadają się na rower, a na 
koniec, jakby tego było jeszcze 
mało - biegają. 

s. 15
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W skrócie z 
„Szóstka” padła w Sosnowcu!
17 112 504, 60 zł! Ta astronomicz-
na kwota znajdzie się na koncie 
szczęśliwca z Sosnowca po 
losowaniu Lotto. Rekordową pulą 
ponad 50 milionów zł podzieliło 
się w sumie trzech graczy.
Dwie pozostałe „szóstki” skreślo-
no we Wrocławiu i Chojnicach. 
Żeby stać się właścicielem ponad 
17 milionów - od kwoty zostanie 
jeszcze odliczony podatek - 
trzeba było zakreślić następujące 
liczby: 5, 37, 40, 41, 45 i 47. 
Szczęśliwy kupon wysłano w 
Sosnowcu w kolekturze przy ulicy 
Lompy. Szczęśliwy gracz zagrał 
na „chybił trafił”. To jednak nie 
jedyny loteryjny milioner z woje-
wództwa śląskiego. Jak podaje 
Totalizator Sportowy, średnio co 
dwa miesiące ktoś z naszego 
regionu wzbogaca się o ponad 
milion. Najczęściej cieszą się 
gracze w Katowicach. Dotąd, w 
ten sposób milionerami zostało tu 
jedenaście osób.

Zadzwoń do prezydenta, ale 
tylko w środę
Pod numerem telefonu 727 
580 502, od 7 listopada każdy 
mieszkaniec Świętochłowic może 
zastać prezydenta miasta.
Informowaliśmy już, że prezydent 
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic 
udostępniła swój numer telefonu 
dla mieszkańców. Był to pierwszy 
taki przypadek w województwie 
śląskim. Jej śladem - tylko w 
mniejszym zakresie - postanowił 
pójść prezydent Świętochłowic. 
Dlatego w każdą środę - w go-
dzinach 14.30–15.30 - prezydent 
Świętochłowic Dawid Kostempski 
pełni dyżur telefoniczny pod 
numerem telefonu 727 580 502. 
Mieszkańcy Świętochłowic w cią-
gu godziny mogą zadać prezyden-
towi pytania, zgłosić problem lub 
podzielić się sugestiami dotyczą-
cymi funkcjonowania miasta. 

Koniec z blokowaniem torów 
tramwajowych
Po Katowicach, Chorzowie 
i Sosnowcu, skierowana do 
kierowców akcja, by nie blokowali 
swoimi samochodami torów tram-
wajowych przeniosła się także do 
Zabrza i Bytomia.
Mieszane patrole policji, straży 
miejskiej i nadzoru ruchu Tram-
wajów Śląskich pojawiły się w 
rejonie bytomskich ulic Moniuszki 
i Jagiellońskiej, a także na ulicy 
Powstańców Śląskich w Zabrzu. 
Patrole umieszczały za szybami 
samochodów ulotki informacyjne, 
upominały kierowców, którzy 
nieodpowiednio parkowali samo-
chody oraz nagradzali gadżetami 
tych, którzy zrobili to poprawnie. 
Zabrze i Bytom są kolejnymi mia-
stami w województwie śląskim, 
gdzie przeprowadzona została ak-
cja pod hasłem „Parkuj właściwie. 
Zachowaj metr od torowiska”.

Dla nich dwa i pół tysiąca złotych 
miesięcznie to może niedużo, ale w 
tej sprawie bardziej niż o finanse, 
chodzi o zasady. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach uznał 
dzisiaj, że prezydenci, którzy zasia-
dają w zarządzie KZK GOP nie mają 
prawa brać za to pieniędzy. 

Uchwały związku w tej sprawie 
zaskarżyli prawnicy wojewody, którzy 
argumentowali, że diety przysługują 
tylko radnym wybranym w wyborach 
samorządowych. Decyzja sądu jest  ja-
sna, ale niejasne jest co tak naprawdę z 
niej wynika.

- Zaskarżone uchwały zostały 
podjęte z naruszeniem prawa. Czyli 
są niezgodne z prawem. Niezgodne z 
obowiązującym porządkiem prawnym 
- mówi Wiesław Morys, sędzia Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach. Mowa o uchwałach KZK 
GOP, na mocy których prezydenci 
miast zasiadający w zarządzie komu-
nikacyjnego związku pobierali za to 

pieniądze. Prawie dwa i pół tysiąca 
złotych miesięcznie mogą stracić 
prezydenci największych miast w 
regionie: Katowic, Sosnowca, Gliwic 
czy Zabrza. - Przez dwie dekady 
działaliśmy tak samo i nie było żad-
nych zastrzeżeń w tej kwestii. Teraz 
zmieniła się interpretacja. W tej chwili 
czekamy na uzasadnienie tego wyroku 
- stwierdza Anna Koteras, rzecznik 
KZK GOP.

Konsekwencją  wyroku, któ-
ry zapadł w   Gliwicach może być 

wstrzymanie wypłat prezydentom. 
- W demokratycznym państwie prawa 
każdemu za pracę należy się wynagro-
dzenie. Jak ono się nazywa czy dieta, 
czy inaczej, to jest już sprawa wtórna 
- uważa Marek Jarzębowski, rzecznik 
Urzędu Miasta w Gliwicach. W naj-
gorszym wypadku dla lokalnych po-
lityków decyzja sądu może oznaczać 
nawet zwrot wszystkich dotychczas 
pobranych diet. - Z tym wyrokiem 
nie ma co dyskutować. Zapadł dzi-
siaj i należy go szanować - oznajmia 

Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu 
Miasta w Zabrze.

Możliwe, że KZK GOP od de-
cyzji sądu będzie chciał się odwołać. 
- Podejrzewamy, że sprawy otrą się o 
Naczelny Sąd Administracyjny. I myślę, 
że to dobrze. Warto, aby Naczelny Sąd 
w tej sprawie się wypowiedział i raz 
na zawsze te wątpliwości rozwiązał 
- zaznacza Iwona Andruszkiewicz, 
z Wydziału Nadzoru Prawnego Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wątpliwości pojawiają się też wo-
kół byłego już prezydenta Bytomia Pio-
tra Koja. Pomimo że został odwołany 
w referendum, stanowisko które objął 
w zarządzie KZK GOP jako prezydent, 
piastuje do dziś. Według naszych in-
formacji nieprędko zostanie z niego 
odwołany. Powołany został za to przez 
marszałka województwa śląskiego na 
swojego doradcę do spraw edukacji. 
Warto przy tej okazji wspomnieć, że 
Koj został odwołany w referendum 
m.in. za likwidację szkół w Bytomiu. 
- On jest świetnym fachowcem, jeśli 
chodzi o edukację, więc nie sposób było 
nie wykorzystać jego kwalifikacji - uza-
sadnia Adam Matusiewicz, marszałek 
województwa śląskiego.

KZK GOP też z kwalifikacji byłych 
już prezydentów korzysta. Ci obecni też 
korzystają... z kasy związku.  n

Zimny prysznic z dziurawego dachu, to nie je-
dyne zmartwienie Ewy Holewik z Katowic. 
72-letnia emerytka od dwóch miesięcy nie 
ma też prądu i ogrzewania. W mieszkaniu 

jest najwyżej 11 stopni Celsjusza. - W nocy leżę pod 
kołdrą i trzema kocami. Teraz wyszłam z łóżka, bo 
co mam tu robić. Jest ciemno, nic nie widzę - mówi. 
W kamienicy przy ulicy Teatralnej, gdzie mieszka 
pani Ewa, trwa generalny remont. - Jak spadnie śnieg, 
to dach na pewno nie jest przygotowany na zimę. 
Nie wytrzyma na pewno konstrukcyjnie - oznajmia 
Grzegorz Andrzejewski, kierownik budowy.

Remont budynku zlecił właściciel kamienicy, 
który niedawno sądownie ją odzyskał. W budyn-
ku nikt już nie powinien mieszkać, bo ze względu na 
fatalny stan techniczny nadzór budowlany zabronił 
nawet do niego wchodzić. - Wszyscy lokatorzy dostali 
mieszkanie oprócz mnie. Rzekomo mi się nie należy 
po 44 latach mieszkania w tym lokalu - stwierdza 

Ewa Holewik. Zanim wyjaśniła się sprawa własności 
kamienicy, to miasto kierowało tu lokatorów. Przy-
dział do jednego z mieszkań miała córka pani Ewy. 
Ona sama się tylko zameldowała. - Miasto nie czuje 
się ani winne, ani stroną w tej sprawie. Kamienica 
ma prywatnego właściciela, lokator zaniedbał ure-
gulowanie swojego prawa do najmu w tej prywatnej 
kamienicy, więc tutaj miasto nie może nic w tej chwili 
zrobić - wyjaśnia Jakub Jarząbek, rzecznik Urzędu 
Miasta w Katowicach.

Pani Ewa z problemem została sama. Jej córka 
na stałe przebywa w Niemczech, a z mężem nie żyje 
już od ponad 30 lat. Tłumaczy, że nie ma gdzie się 
podziać. Na wynajem innego mieszkania jej nie stać, 
bo utrzymuje się z 1300 zł renty. Pomaga jej m.in. 
Henryka Świergolik, która w sąsiednim budynku 
prowadzi sklep. To u niej pani Ewa korzysta z prądu, 
żeby chociaż naładować telefon. Była zamknięta 
przez te kilka dni, jak było Wszystkich Świętych. 

Robotnicy mieli wolne i zamknęli ją po prostu. 
Bramę zamknęli, klucza jej nie dali do kłódek, nie 
mogła nawet wyjść. Nie dali, bo jak przyznają, za-
pomnieli. - Dobrze, że miałam zapas wody i bułkę, 
bo tak nie wiem, co by było.

Zarządcy budynku twierdzą, że wyjście jest 
tylko jedno: pani Holewik musi zwolnić lokal 
mieszkalny. Jak przekonują, emerytka mieszka w 
kamienicy nie mając już do tego prawa. - Działa-
jąc tutaj w imieniu właściciela tej nieruchomości 
wystąpimy z roszczeniem przeciwko pani Holewik 
za wszelkie opóźnienia, które są spowodowane z 
daną inwestycją - podkreśla Krzysztof Waluk, z 
Przedsiębiorstwa „EL” Spyra.

Paradoksalnie to właśnie sąd może być dla 
niej ostatnią deską ratunku. Eksmisji na bruk, 
zwłaszcza zimą obawiać się nie musi. Lokal socjalny, 
jeśli zostanie przyznany, chcąc nie chcąc będzie jej 
musiało zapewnić miasto.  n

Prezydenci nie mają prawa 
pobierać diet z KZK GOP

Bez prądu, wody, 
ogrzewania. W takich 
warunkach już od dwóch 
miesięcy żyje 72-letnia 
emerytka z Katowic. Po 
tym, gdy kamienicę, w 
której mieszkała odzyskał 
jej dawny właściciel, w 
budynku ruszył generalny 
remont. Wszystkich 
lokatorów przeniesiono 
do innych lokali, 
emerytka została, bo jej 
mieszkanie zastępcze 
zdaniem urzędników nie 
przysługuje.

Dramat 
emerytki 
z Katowic
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W skrócie z 

Silesia Informacje  
poniedziałek–niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek–piątek  16:25

Silesia Cafe  
poniedziałek–piątek  15:45

Katarzyna W. uciekła przed 
wyrokiem?
Trwają poszukiwania Katarzyny W. 
Zaginięcie kobiety na policji zgłosiła 
jej matka. Katarzyna W. nie stawiała 
się od kilku tygodni na komendzie, 
chociaż jako objęta dozorem poli-
cyjnym ma taki obowiązek. Nikt nie 
wie, gdzie obecnie przebywa.
Matki Madzi z Sosnowca szuka 
śląska policja. Do sądu w Katowi-
cach trafił z prokuratury wniosek o 
czternastodniowy areszt dla podej-
rzanej o zamordowanie swojej córki. 
Katarzyna W. nie pojawiała się na 
komendzie od połowy października. 
Kobieta łamie w ten sposób warunki 
dozoru policyjnego, jakie nałożył 
na nią sąd, wypuszczając ją kilka 
miesięcy temu z aresztu. Niewyklu-
czone, że uciekła z Polski. Śledczy 
sprawdzają jednak także inne wątki. 
Katarzyna W. poszukiwana jest jako 
osoba, której postawiono zarzut, 
ale nie ma wydanego za nią listu 
gończego. Sprawą Katarzyny W. 
zajmie się 19 listopada sąd w Kato-
wicach. Ma zdecydować o areszcie 
tymczasowym dla kobiety. Jeśli do 
tego czasu Katarzyna W. się nie 
znajdzie, to najprawdopodobniej zo-
staną wysłane za nią listy gończe. 

Wielki tenis w Katowicach
Dla miłośników tenisa na najwyż-
szym poziomie to może być nie 
lada gratka. W Katowicach mają 
zagrać takie gwiazdy, jak Agnieszka 
Radwańska czy Karolina Woźniac-
ka. Wszystko za sprawą turnieju 
tenisowego, który w przyszłym roku 
ma się odbyć w Spodku.
Turniej ma być częścią WTA Tour, 
a organizatorzy zapowiadają udział 
najlepszych tenisistek. Oficjalne po-
twierdzenie organizacji imprezy oraz  
listy uczestniczek ma być ogło-
szone 18 listopada. Co ciekawe, 
turniej zorganizują tenisowe rodziny. 
Dunki polskiego pochodzenia, 
Caroline Wozniacki oraz Agnieszki 
Radwańskiej. Rodzina Wozniacki 
organizowała do tej pory turniej w 
Kopenhadze. Teraz jednak imprezę 
przenoszą w inne miejsce. Wybór 
padł na Katowice i wyremontowany 
Spodek. Turniejem zainteresowa-
ne jest miasto. Radni o tym, czy 
imprezę wesprzeć finansowo mają 
zdecydować podczas grudniowej 
sesji. Wcześniej, bo 22 listopada 
halę przyjadą obejrzeć przedstawi-
ciele WTA.

Gliwice nie dostaną 
pieniędzy na Podium
Miała być jedną z najnowocze-
śniejszych hal widowiskowo-
-sportowych w Polsce. Miała też 
kosztować ponad sto czterdzieści 
milionów złotych. Miała… Marsza-
łek województwa śląskiego podjął 
jednak decyzję, że Hala Podium w 
Gliwicach zostanie wykreślona z 
listy kluczowych programów unij-
nych. Teraz będą brane pod uwagę 
projekty z listy rezerwowej, które 
mogą zastąpić gliwicki projekt.

Mają ostrzegać kierowców przed 
utrudnieniami w ruchu i dzięki 
temu udrożnić zakorkowane miasto. 
Mowa o ekranach informacyjnych, 
które będą częścią nowoczesnego 
Centrum Sterowania Ruchem w 
Gliwicach. System, który na razie 
powstaje, ma objąć główne ulice w 
mieście.

Siedem ekranów ma ułatwić życie 
kierowcom w Gliwicach. Na razie 
to zwiastun, bo system prawdo-

podobnie zacznie działać  dopiero 
wiosną przyszłego roku. - Korki są i 
korki pewnie będą nadal, Nie sądzę, 
żeby ten system wyleczył sytuację. Nie tą 

metodą - uważa Piotr Zarychta, miesz-
kaniec Gliwic. Bo jak mówią kierowcy, 
nawet najlepszy projekt nie pomoże 
bez lepszych dróg. Utrudnienia w Gli-
wicach są niezależne od drogowych 
robót i wypadków. Każde zdarzenie 
drogowe ma być przez całą dobę mo-
nitorowane w powstającym Centrum 
Sterowania Ruchem. Informowanie 
kierowców będzie jednak ograniczone. 
– Wyjaśnimy w którym miejscu jest 
utrudnienie, a  jeżeli pozwoli nam na to 
liczba znaków,  będziemy także wklejali 
informację, mówiącą o alternatywnej 
drodze, którą można wybrać - wyjaśnia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, z Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Nie wiadomo jeszcze na ile sko-
rzystają na tym kierowcy. Za to praca 
policjantów drogówki ma być łatwiej-
sza. - Ciężko sobie wyobrazić, aby w 
przypadku jakiegoś problemu komuni-
kacyjnego w centrum, kiedy dochodzi 
do zakorkowania miasta,  wszyscy 
policjanci z drogówki i część prewencji 
kierowała ruchem - mówi kom. Marek 
Słomski, KMP w Gliwicach. Ruchem, 
który jest sparaliżowany nawet przy 
drobnej kolizji. Tak jak Katowicach. 
Przykładem może być tunel pod ka-
towickim Rondem. Informacja o jego 
zamknięciu wprawdzie jest, tyle że za 
późno. Kierowcy nie mogą odpowied-
nio wcześnie zareagować. A wypadki 

zdarzają się często. - Większość wy-
padków, które miały miejsce w tunelu, 
były spowodowane niewłaściwą zmianą 
pasów ruchu - podkreśla Marek Mysz-
ka, z Centrum Utrzymania Tunelu w 
Katowicach.

Drobna stłuczka wystarczy, żeby 
zakorkować centrum Katowic nawet na 
kilka godzin. Nic na razie nie wskazuje 
na to, że w najbliższej przyszłości poja-
wią się  rozwiązania techniczne, które 
mogłyby to zmienić. System Zarządza-
nia Ruchem ma powstać najwcześniej 
za osiem lat. - System ten obejmuje 
wiele elementów. Będzie skupiał się za-
równo na komunikacji indywidualnej, 
a także komunikacji zbiorowej, między 
innymi powstanie system informacji 
pasażerskiej. Powstaną drogi, na któ-
rych priorytet będą miały tramwaje lub 
autobusy - tłumaczy Joanna Górska, z 
UM w Katowicach.

To oczywiście odległa przyszłość. 
Bo na razie nie ma jeszcze na to pie-
niędzy. W Gliwicach z kolei, może z 
mniejszym rozmachem, ale już za kilka 
miesięcy zadziałać mają nie tylko tablice 
informacyjne, ale również inteligentny 
system sygnalizacji świetlnej.  n

Dość obiecanek, chcemy stadionu 
a nie planów i przesuwania termi-
nów! - To stanowisko kibiców Ruchu 
Chorzów. Fani czternastokrotnego 
mistrza Polski tracą cierpliwość i 
wychodzą na ulice. Żądają nowego 
obiektu przy Cichej. Na razie stadion 
przechodzi modernizację - to wy-
móg, aby spełniał choćby minimalne 
kryteria obowiązujące w piłkarskiej 
ekstraklasie.

Miłośnicy Ruchu Chorzów 
mają dość obietnic i od 
prezydenta żądają konkre-

tów. Andrzej Kotala obejmując urząd 
obiecał im, że stadion powstanie. Ten 
owszem powstał, ale tylko na wy-
borczych ulotkach. Hasło kampanii 
było chwytliwe -”Najlepszy Ruch Dla 
Chorzowa”. Jednak  zdaniem zain-
teresowanych,  był tyko ruchem po 
prezydencki stołek. Kibice o nowy sta-
dion walczą już od sześciu lat. Podczas 
Wielkich Derbów Śląska z trybun dali 
prezydentowi jasno do zrozumienia, 
co myślą o jego rządach. - Ten okres, 
który upłynął od mojej prezydentury 
jest niestety zbyt krótki, aby można 
było mówić już o konkretnych ofertach, 
także ja apeluję do kibiców, żeby ci 
uzbroili się w cierpliwość - stwierdza 
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Cierpliwość  zdaniem prezydenta 
zostanie wynagrodzona. Urząd Miasta 
ma już kilka koncepcji, jak nowy sta-
dion ma wyglądać. Wiadomo, że ma 
pomieścić 18 tys. widzów. W tej chwili 
miasto szuka partnera biznesowego, bo 
samo nie będzie w stanie ani zmoder-
nizować, ani utrzymać nowego obiek-
tu. - Kibice mają rację, bo wiadomo, że 
taki klub jak Ruch Chorzów zasługuje 
na naprawdę ładny stadion. Szcze-
gólnie, że wszystkie pozostałe śląskie 
zespoły będą takie mieć - uważa Igor 

Lewczuk, piłkarz Ruchu Chorzów. 
Władze klubu akcje kibiców popierają, 
bo bez nowoczesnego stadionu trudno 
liczyć  na przyciągnięcie sponsorów. 
- Żeby się rozwijać i  nie zostać w tyle 
za innymi, musimy funkcjonować na 
nowoczesnym stadionie, który z jednej 
strony będzie profesjonalnym zaple-
czem dla drużyn, a z drugiej  sprawi, 
że na trybunach będzie można  oglądać 
mecze w komfortowych warunkach - 
podkreśla Donata Chruściel, rzecznik 
prasowy Ruchu Chorzów.

Na razie kibice zamiast komfortu 
odczuwają dyskomfort. - Nie może być 
takiej sytuacji, że kapie śnieg czy deszcz 
na głowę i dzieci po meczu są chore. 
Zadaszenie trybun, zabezpieczenie przed 
wiatrem to jest podstawowa sprawa - 
uważa Wojciech Grzyb, były piłkarz 
Ruchu Chorzów. Co prawda były plany, 
aby mecze „Niebieskich” odbywały się 
na Stadionie Śląskim. Wydawało się 
to  najrozsądniejsze wyjście,  jednak 
wszystko skomplikowała  awaria pod-
czas prac przy budowie „Śląskiego” 
i wciąż nie wiadomo kiedy   będzie 
można na nim zagrać. Zwolennikiem 
przeprowadzki na ten stadion był m.in. 
były trener chorzowskiego Ruchu, a 
obecny selekcjoner reprezentacji Polski. 
- Kiedy rozpoczęła się modernizacja Sta-
dionu Śląskiego i pojawiła się możliwość, 
aby Ruch rozgrywał tam mecze, byłem 
jak najbardziej za tą koncepcją. Ale w 
obecnej sytuacji, kiedy nie wiadomo, 
kiedy zakończy się remont tego obiektu, 
jestem za tym, aby Ruch miał swoją wła-
sną arenę - mówi Waldemar Fornalik.

Wbicie symbolicznej łopaty na bu-
dowie nowej areny Ruchu Chorzów ma 
nastąpić w połowie 2014 roku. Zdaniem 
kibiców to data nieprzypadkowa, bo 
kilka miesięcy później odbędą się wy-
bory samorządowe. Pytanie tylko czy 
prezydent gra do własnej bramki, czy 
bramki kibiców.  n

Kibice Ruchu Chorzów 
żądają nowego stadionu

Ekrany ułatwią 
życie kierowcom 
w Gliwicach
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Wieczorem 9 paździer-
nika nieznani spraw-
cy włamali się do 
budynku należącego 

do Chorzowsko - Świętochłowickich 
Wodociągów w Świętochłowicach w 
okolicy ul. Wojska Polskiego. Dzięki 
zabezpieczeniom, które wysłały sygnał 
do fi rmy ochroniarskiej, monitorują-
cej obiekty i urządzenia ChŚPWiK-u, 
w miejscu zdarzenia szybko pojawił 

się patrol. Pra-
cownicy ochrony 
potwierdzili włama-
nie. Co prawda złodzieje 
uciekli zanim udało im się ukraść 
cokolwiek z przepompowni, ale zdo-
łali włamać się do szafk i licznikowej 
i przeciąć przewód neutralny z kabla 
zasilającego obiekt. O zajściu poin-
formowano Policję i przedsiębiorstwo 
energetyczne. Po wykonaniu doraźnej 

naprawy, w krótkim czasie zasilanie 
zostało przywrócone. - Włamywacze 
z całą pewnością nie zastanowili się 
nad tym, że ich „wyczyn” mógł spo-
wodować o wiele większe szkody, niż 
tylko wyłączenie zasilania w obiekcie. 
Ścieki docierające do przepompowni 
z okolic ul. Wojska Polskiego mogły 

dostać się do gruntów oraz stawów 
zlokalizowanych w jej pobliżu, 

stwarzając poważne za-
grożenie dla środowiska 
naturalnego – mówi Bar-
tłomiej Jarocha Dyrektor 
ds. Rozwoju ChŚPWiK. 

W wyniku dokład-
nych oględzin ustalono, 

że przecięcie przez włamy-
waczy przewodu neutralnego 

i przedostanie się napięcia 400V 
do urządzeń sterujących pracą pomp 
spowodowało ich uszkodzenie, a 
koszty naprawy są o wiele wyższe 
niż pierwotnie zakładano. To kolejny 
dowód na to, że wartość mienia ma-
jącego być przedmiotem kradzieży (w 
tym przypadku najprawdopodobniej 

chodziło o przewód elektryczny) jest 
często niewspółmiernie niska do skali 
i wartości szkód wyrządzonych jego 
właścicielom a także otoczeniu, za któ-
re ostatecznie wszyscy odpowiadamy 
i których koszt ponosimy.

Kradzieże elementów infrastruk-
tury wodnokanalizacyjnej to zjawisko, 
z którym od lat boryka się niejedno 
przedsiębiorstwo wodociągowe. Te 
ostatnie starają się zapobiegać kradzie-
żom, montując zabezpieczenia, jednak 
ludzka wyobraźnia nie zna granic a po-
mysłowość złodziei może czasem za-
skoczyć. Zdarza się, że nawet najlepiej 
zabezpieczone elementy, na przykład 
włazy do studni magistralnych stają 
się obiektem pożądania kolekcjonerów 
złomu. Najczęściej nie zdają sobie oni 
sprawy z tego, że oprócz samego faktu 
zagrabienia cudzej własności, narażają 
nas wszystkich na niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia a nawet życia.

- Jeżeli zauważycie Państwo, że 
coś niepokojącego dzieje się w naszych 
obiektach, apelujemy o zgłaszanie tego 
faktu naszemu dyspozytorowi bądź 

odpowiednim służbom – apeluje Dy-
rektor Jarocha. Pamiętajmy, że każde 
działanie złodzieja czy wandala stwa-
rza zagrożenie dla nas wszystkich. 
Rezultatem działalności złodziei może 
być na przykład awaria, w wyniku 
której zostaniemy czasowo odcięci 
od dostaw wody czy też wydostanie 
się ścieków i zanieczyszczeń do wód 
i gruntów. Mając na uwadze coraz 
większy poziom zabezpieczeń, świa-
domość obywatelską mieszkańców 
naszych miast oraz odwołując się 
do zdrowego rozsądku tych, którzy 
rozważają niezgodne z prawem przy-
właszczenie cudzej rzeczy, mamy 
nadzieję, że zdarzenia takie jak opi-
sywane nie będą się powtarzać.

Każdy planujący kradzież lub 
dokonujący jej powinien zastanowić 
się nad konsekwencjami swoich wy-
stępków. Warto pomyśleć czy dla kilku 
groszy ryzykować pozbawieniem wol-
ności, które w przypadku kradzieży 
z włamaniem zgodnie z art. 279 § 1 
Kodeksu karnego wynosi od roku do 
10 lat.  n

Mała kradzież, wielkie straty
Bezmyślność włamywaczy omal nie doprowadziła do zanieczyszczenia środowiska w 
Świętochłowicach. Uszkodzili jeden z przewodów zasilających przepompownię ścieków 
„Zgoda” wskutek czego nieczystości docierające z okolic ulicy Wojska Polskiego i okolic mogły 
przedostać się do gleby, wód gruntowych i pobliskich stawów.

Promocja

Tańczcie, częstujcie się, będziemy tutaj 
robić dansingi – mówiła restauratorka 
Magda Gessler, podczas imprezy z okazji 
otwarcia kultowej Kryształowej. Zaprosiła 
media i katowicką śmietankę towarzyską. 
Niestety, dziennikarze w pośpiechu musie-
li kończyć bezę i inne pyszności, którymi 
ich poczęstowano, a VIP-y... Cóż, było ich 
tak wielu, że roladę z kapustą i kluska-
mi serwowaną na olbrzymich talerzach 
musieli... jeść na stojąco! Dzień później, 
kiedy lokal otwarto dla wszystkich, było 
już luźniej...

Magda Gessler często podkreślała jak 
bardzo lubi i ceni kuchnię śląską. 
Dlatego otwarcie restauracji w Ka-

towicach było tylko kwestią czasu. – Bywałam 
tu już bardzo dawno temu. Za komuny wycią-
gałam brata z więzienia, do którego trafi ał za 
„Solidarność”. Byłam na wielu koncertach w 
katowickim Spodku, widziałam jeden z najlep-
szych występów Janusza Olejniczaka. Również 
tutaj jadłam najlepsze rolady śląskie i najlepsze 
kluski – mówiła w trakcie otwarcia.

Zapewniała, że lokal będzie dostępny dla 
wszystkich, bo ceny nie będą wyśrubowane. 

Czy rzeczywiście? Rolada kosztuje 38 złotych, 
połówka kaczki  58 zł, stek z polędwicy 92 zł. 
To może być przyczyną, że jednak lokal będzie 
dostępny  przede wszystkim dla śmietanki. 
Zresztą Piotr Uszok, prezydent Katowic, jeden 
z gości środowej imprezy, przyznał, że nawet 
w czasach świetności Kryształowej nie bywał 
w niej zbyt często, bo była luksusowa, a on 
nie miał pieniędzy. – Mam nadzieję, że teraz 
będę mógł tu przychodzić. Na pewno zaproszę 
żonę – zapewniał.

Wystrój lokalu przeszedł metamorfozę. 
Dekoracje stanowią między innymi wyszy-
wane ręcznie haft y, koronki, pasy dekoracyjne, 
gobeliny... Nie każdemu musi się podobać. 
Magda Gessler mówiła, że chce, aby w lokalu 
młodzi ludzie zaręczali się, świętowali szczęśli-
we chwile. Tylko czy będzie ich na to stać? Czy 
restauracja będzie na tyle kultowa, aby wybrać 
właśnie to miejsce? Czas pokaże. Pomocne 
może być sąsiedztwo Teatru Śląskiego. Już 
prędzej widzowie będą chcieli wybrać się na 
eleganckie, dobre jedzenie właśnie tutaj. Ale 
raczej przed spektaklem, bo potem może być za 
późno. Kryształowa ma działać do godziny 23. 
To, zdaniem Magdy Gessler długo, bo – wedle 
niej – śląskie lokale czynne są zwykle do 18, 
potem górnicy są już w domach... Cóż, nam 
zdarzało się biesiadować w restauracjach w 
centrum Katowic nieco dłużej... 

Tekst i zdjęcie: Antoni Strzelecki

Historia Kryształowej sięga połowy XIX 
wieku. Wtedy to jej właścicielem został 
Salomon Goldstein. Pierwszy gruntowny 
remont kamienicy miał miejsce w 1890 
roku. Budynek, w którym znajduje 
się restauracja, został wzbogacony o 
balkony i wykusze. Kolejny właściciel, 
Edward Freudenthal, powiększył 
kamienicę o witryny na parterze. 
Następny, Liborius Otto, otworzył w niej 
pierwszą kawiarnię - Otto.
W latach 20. XX wieku kawiarnia z 
kryształowymi żyrandolami, mahoniową 
boazerią i marmurowymi stolikami cieszyła 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Katowic. Za czasów kolejnego właściciela 
Stanisława Beszczyńskiego, pod koniec 
lat 20., do kamienicy dobudowano balkony 
według projektu znanego architekta Jana 
Widuchy. Nazwę zmieniono na Lotos 
dopiero po wojnie, by nie kojarzyła się z 
niemiecką przeszłością. Swoją obecną 
nazwę Kryształowa otrzymała w 1950 
roku, dzięki projektowi Wojewódzkiej 
Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy 
Malarzy. Potem jej właścicielami byli m.in. 
przedsiębiorstwa Delicje, Społem oraz 
osoba prywatna. Kryształowa została 
zamknięta w 2009 roku. 7 listopada 
rozpoczął się nowy rozdział…

Kryształowa wróciła, czy będzie kultowa?
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Park Pod Kasztanami w 
Chorzowie - mimo swojego 
położenia w pobliżu centrum 
miasta - zdecydowanie nie 

należy do spokojnych miejsc. Tutaj 
spotykają się osoby uzależnione – za-
równo od alkoholu, jak i od narkoty-
ków, i w najlepsze „imprezują”. Dość 
takiego zachowania mają mieszkańcy. 
- W parku, gdzie jest mnóstwo małych 
dzieci na okrągło biesiadują narko-
mani i pijacy. Zawsze kiedy tamtędy 
przechodzę ich spotykam. Urządzają 
awantury, piją, czasem się biją, noto-
rycznie krzyczą i załatwiają po krza-
kach swoje potrzeby. Nieraz widziałam, 
jak się kłócą i dochodzi pomiędzy nimi 
do bójek. Dlatego nie dziwię się, że  ro-
dzice z dziećmi coraz częściej omijają to 
miejsce. Naprawdę ciężko tam spędzić 
czas wolny i ja naprawdę się tych osób 
boję – opowiada Aleksandra. Ludzie 
boją się też zwrócić uwagę bywalcom 
parku bo nie chcą mieć kłopotów. 
Problem jest wszystkim w mieście 
znany, ale nikt jeszcze nie potrafił go 
do końca rozwiązać. – Wracam tędy ze 
szkoły i często widuję, jak narkomani 
piją alkohol i głośno się zachowują. 
Już to powoduje, że człowiek nie może 
tu czuć się bezpiecznie. Szkoda, bo to 
naprawdę piękny park i chciałabym 
tutaj móc spokojnie spacerować, a nie 
ciągle oglądać się za siebie – mówi 
Monika. 

- Oczywiście zdarzają się w tym 
miejscu wizyty policji, gdy sytuacja 
staje się już naprawdę krytyczna. Wte-
dy narkomani uciekają, ale co z tego, 
skoro następnego dnia już siedzą w tym 
samym miejscu. Człowiek czuje się wo-
bec tego bezsilny. Nie wspominając już 
o biednych dzieciach, które muszą to 
wszystko oglądać – dodaje Aleksandra. 

Dlatego obecność narkomanów w 
Parku Pod Kasztanami, to nie tylko 
problem mieszkańców Chorzowa, bo 

na jego terenie znajduje się przedszko-
le nr 25. Obok jest też osiedlowy plac 
zabaw i boisko. Rodzice i wychowawcy 
niejednokrotnie znajdowali przy ogro-
dzeniu przedszkola zużyte strzykawki. 
Ostatnio sytuacja w tej kwestii już się 
poprawiła, ale to wcale nie uspokoiło 
rodziców. – Martwię się o syna, bo 
przecież ci ludzie są nieobliczalni. Na 
szczęście nigdy nie doszło do żadnych 
zaczepek czy ataku. To nie zmienia jed-
nak faktu, że piją alkohol i głośno się 
zachowują, ale nikt nie jest w stanie im 
udowodnić, że zażywają inne substancje. 
W związku z tym policja nie może ich 
zatrzymać – denerwuje się pan Marcin. 

„To nie są  
moi pacjenci”

Mieszkańcy są przekonani, że w 
parku spotykają się przede wszystkim 
osoby uzależnione, które leczą się w 
pobliskim Szpitalu Specjalistycznym. 
Działa tam poradnia terapii uzależ-
nień od substancji psychoaktywnych 
i dlatego narkomani z całego woje-
wództwa codziennie tu przyjeżdżają. 
Ich celem jest metadon, czyli lek, który 
ma im pomóc w walce z uzależnie-
niem od ciężkich narkotyków. Jednak 
Krzysztof Hornik, dyrektor szpitala 
bierze w obronę swoich pacjentów i 
wytacza niepodważalne argumenty. 
- Moim zadaniem jest pomagać tym 
ludziom wyjść z nałogu. Są to pacjenci, 
którzy chcą się leczyć i wiedzą jakie 
panują tu zasady. Nasi podopieczni są 
badani na obecność twardych narkoty-
ków w organizmie i wiedzą, że jeśli u 
kogoś się je wykryje, to automatycznie 
wypada z programu terapii – tłumaczy 
dyrektor Szpitala Specjalistycznego w 
Chorzowie. 

Kto w takim razie regularnie 
odwiedza chorzowski park i urzą-
dza w nim spotkania? - Osoby, które 

Policjanci biją na alarm. Przestępczość narkotykowa 
wciąż rośnie. I choć w centrum Katowic narkomani stali 
się jakby mniej widoczni, problem wciąż istnieje. Staty-
styki są bezwzględne - liczba przestępstw związanych 
ze środkami odurzającymi wciąż rośnie. Na Śląsku w 
ubiegłym roku wszczęto ponad dwa tysiące dochodzeń. 

Bilans 2011 roku wyniósł 2157 postępowań czyli 
o 275 więcej niż w roku 2010 i aż o 406 więcej niż 
dwa lata wcześniej. 

Jednak najbardziej niepokojący jest fakt, że 
handel narkotykami i środkami odurzającymi, 

dotąd zarezerwowany dla zorganizowanych grup 
przestępczych, staje się coraz bardziej powszechny i 
dziś „dragi” można już kupić zarówno od chcącego 
sobie dorobić studenta, jak i babci klozetowej. Jednak 
prawdziwą plagą są bezrobotni, którzy ze sprzedaży 
narkotyków zrobili sobie główne źródło utrzymania. 
Już ponad 90 procent środków odurzających w Polsce 
pochodzi od osób indywidualnych. Jeszcze bardziej 
niepokojący jest fakt, że prawie co piąty diler jest 
nieletni. 

Narkobiznes stał się po prostu biznesem dla każ-
dego.  n

Biznes dla każdego

przebywają w parku nie są moimi pa-
cjentami i niesprawiedliwie są kojarzeni 
z naszą placówką. To mogą być ich zna-
jomymi albo zupełnie postronne osoby. 
Ja wiem, że to jest poważny problem, 
bo była u mnie w tej sprawie dyrektor 
przedszkola czy mieszkańcy, ale jeżeli coś 
się dzieje poza terenem mojego szpitala, 
naprawdę nie mogę za to odpowiadać. 
Od tego jest policja i Straż Miejska – 
podkreśla dyrektor szpitala. 

Mandat za picie piwa 
to wszystko

O tym co dzieje się w Parku Pod 
Kasztanami policja w Chorzowie wie 
od dawna, ale jak przyznaje - trud-
no złapać kogokolwiek na gorącym 
uczynku. - Sprawa jest nam znana od 
zeszłego roku i była wiele razy zgła-
szana przez mieszkańców. Oczywiście 
są tam kierowane dodatkowe patrole, 
czy policjanci ubrani po cywilnemu. 
Teren monitoruje także dzielnicowy. 
Jednak za samo przesiadywanie „na 
haju” nikogo nie możemy zatrzymać i 
dlatego te osoby są tylko legitymowane. 
Natomiast często zdarza się, że piją 

piwo i wtedy mamy możliwość wysta-
wienia mandatu za picie w miejscu pu-
blicznym. Jednak w wielu przypadkach 
te osoby nie zaczepiają przechodniów i 
tego rodzaju zgłoszeń nie otrzymujemy 
zbyt wiele – wyjaśnia Justyna Dziedzic, 
rzecznik prasowy KMP Chorzów. 

Okolicę parku często patroluje 
również straż miejska, ale jak widać, 
to ciągle za mało, żeby w tym miej-
scu rodzice z dziećmi mogli czuć się 
bezpiecznie. Park Pod Kasztanami, 
to temat, który często jest poruszany 
także w miejscowym magistracie. Jak 
nas zapewniono - miasto, by rozwią-
zać tę kwestię korzysta ze wszystkich 
możliwych sposobów. - Problem par-
ku jest nam znany od wielu miesięcy, 
bowiem mieszkańcy interweniowali 
już w tej sprawie w Urzędzie Miasta. 
Sytuacja jest skomplikowana, ponie-
waż w pobliżu znajduje się poradnia 
terapii i diagnostyki AIDS. Ta lokali-
zacja powoduje, że często właśnie w tej 
okolicy przebywają osoby uzależnione 
od narkotyków. Doskonale rozumiemy 
obawy mieszkańców, i rodziców dzieci 
korzystających z parku, jako miej-
sca wypoczynku i zabawy. Niestety 

miejsce to upodobali też sobie nar-
komani. Prezydent Andrzej Kotala 
polecił strażnikom miejskim, by czę-
ściej odwiedzali ten teren i skuteczniej 
interweniowali. Patroli jest zdecydo-
wanie więcej niż w innych parkach, 
ale strażnicy nie mogą być całą dobę 
tylko tam. W dodatku działania na 
miejscu też nie należą do łatwych, 
choćby ze względu na chorobę osób 
uzależnionych i groźby kierowane pod 
adresem interweniujących funkcjona-
riuszy. Teren też często i dokładnie 
sprzątają służby komunalne, bo 
mieliśmy sygnały o leżących strzykaw-
kach – tłumaczy Krzysztof Karaś, 
rzecznik UM w Chorzowie. Jednak 
wszystkie te wysiłki nie zniechęciły 
osób uzależnionych do opuszczenia 
parku. - Dlatego w tej sprawie przy-
gotowywane jest już specjalne pismo 
do Komendanta Miejskiego Policji w 
Chorzowie o objęcie obszaru szcze-
gólnym nadzorem – podsumował 
rzecznik chorzowskiego magistratu.

Czy takie rozwiązanie okaże się 
wreszcie skuteczne, przekonamy się 
pewnie za jakiś czas. 

Adrian Leks

Awantury, krzyki 
i narkotyki w 
tle. Tak wygląda 
codzienność 
mieszkańców 
Chorzowa, którzy 
przechodzą 
przez Park Pod 
Kasztanami. 
Na razie nikt 
nie potrafił 
rozwiązać 
problemu, który 
jest znany w 
mieście od 
dłuższego czasu.

Park dla 
narkomanów?
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Skórzane buty, bo o nich tu mowa, 
nosimy już od ponad pięciu tysię-
cy lat i przez ten okres przeszły 
prawdziwą ewolucję. O tym, jak 

bardzo zmieniało się nasze obuwie mo-
żemy przekonać się zwiedzając wystawy 
towarzyszące Festiwalowi butów, odby-
wającemu się w Centrum Handlowym 
3 Stawy.

Starsze od Stonehenge  
i piramid 

Do niedawna za najstarsze buty na 
świecie uchodziły złote sandały zna-
lezione w grobowcu Tutenchamona, 
pochodzące z 1375-1350 roku p.n.e. 
Jednak w roku 1991 w jednej z alpejskich 
jaskiń na pograniczu Austrii i Włoch 
dwoje niemieckich turystów odnala-
zło zamarzniętą mumię, którą później 
nazwano Człowiekiem Lodu, a jeszcze 
potem - Oetzi. Jak się okazało znalezisko 
pochodziło sprzed pięciu tysięcy lat. 
Dzięki niskiej temperaturze zarówno 
ciało, jak i należące do jego właściciela 
przedmioty, w tym ubranie i buty, bar-
dzo dobrze się zachowały. Dzięki temu 
wiemy, co nosili nasi przodkowie żyjący 
w czasach neolitu. Ich obuwie było jesz-
cze bardzo prymitywne – składały się 
na nie podeszwa z niedźwiedziej skóry, 
siatka ze sznurka i wypełnienie z siana. 
W niespełna dwie dekady później buty 
Oetziego przestały być najstarsze, ponie-
waż w armeńskiej prowincji Vayotz Dzor 
znaleziono liczący o jakieś czterysta lat 
więcej (ok 5,5 tys. lat) skórzany chodak 
z prostego kawałka skóry z otworami 
wzdłuż wszystkich krawędzi, przez które 
przeciągnięty był rzemyk . Teraz to on 
dzierży tytuł najstarszego skórzanego 
buta na świecie, do czasu aż… nie znaj-
dzie się jeszcze starszy

Jednak obuwie nasi przodkowie 
zakładali dużo wcześniej tyle, że nie-
koniecznie skórzane. Splecione z roślin 

sandały, które odkryto w jaskini w 
Amerykańskim stanie Missouri mają 
około ośmiu tysięcy lat. Z tego samego 
okresu pochodzą też prawdopodobnie 
sandały z Jaskini Wojownika na Pustyni 
Judzkiej w Izraelu.

Dla porównania Stonehenge powsta-
wało w okresach 2950- 1600 lat p.n.e, 
a najstarszą, znaną nam piramidę w 
Sakkarze, wybudowano dla faraona 
Dżesera 4500 lat temu.

Buty jak klejnoty

Z biegiem lat sztuka obuwnicza roz-
wijała się z powodzeniem a buty oprócz 
funkcji czysto ochronnych zaczęły też 
pełnić rolę ozdoby. O ile w Starożytnym 
Rzymie królowały jeszcze sandały ze 
skórzanych rzemyków (te same, któ-
rych replika była najgorętszym trendem 
ubiegłego lata), w Bizancjum buty już 
się zdobiło a barokowe pantofle wręcz 
ociekały złotymi i kolorowymi haftami, 
brokatem i malunkami na skórze. W 
strojach regionalnych trendy te zacho-
wały się do dziś. I tak, na przykład w 
Turcji czubki butów są długie, wygięte 
do góry i zawinięte, a Albańczycy wolą 
przyozdabiać swoje klapki pomponem. 
Wśród polskich i bałkańskich górali 
przetrwały kierpce z grubej zdobionej 
skóry a buty regionalne Hindusów są 
jak klejnoty – bogato zdobione cekina-
mi lub – jak kogoś na to stać drogimi 
kamieniami. 

Jednak przyozdabianie butów to nie 
tylko trend obowiązujący w strojach 
regionalnych. Dziś robią to niemal 
wszyscy – od masowych producentów 
po wielkich projektantów. W sklepach 
możemy wybierać pomiędzy szpilecz-
kami z kokardami na czubkach a tymi 
ze skórzanymi kwiatami. Nabywców 
znajdują zarówno sandały z ćwieka-
mi, jak i przyozdobione kolorowymi 
kamieniami. 

Także wśród bezcennych modeli 
prezentowanych na Festiwalu Butów 
można było znaleźć wiele takich, 
które bardziej niż obuwie przypo-
minały dzieła sztuki. Żal takie cacka 
założyć na nogi i niszczyć na naszych 
wyszczerbionych chodnikach. I tak 
czarne szpilki od najsłynniejszego 
producenta – Christiana Louboutina 
ozdobione były futrem z czarnego lisa, 
a czółenka od Stelli McCartney miały 
satynowe obcasy nabijane ozdobnymi 
kamieniami. Bardziej oszczędne fasony 
z kolei szokowały formą. DSQARED 
proponował buty, z obcasami w formie 
łyżew, a koturny United Nude bardziej 
niż obuwie przypominały żelbetowe 
szkielety. Nietrudno zgadnąć, że jeden z 
projektantów tej firmy jest z wykształce-
nia architektem. Chociaż, ponoć mimo 
niesamowitej konstrukcji buty te są 
wyjątkowo wygodne. 

Zaprezentowano egzemplarze sy-
gnowane najsłynniejszymi nazwiskami 
– Balenciaga, Gucci, Jimmi Choo, Gucci, 
Bottega Veneta, Yves Saint Laurent... 
Ich cena oscylowała od 1800 zł (United 
Nude) po 5300 (Louboutin), a wszystkie 
modele wystawione w Katowicach warte 
były ponad 70 tys. złotych. 

Wysoko wyspecjalizowane

Osobną kategorię butów stanowią 
te, które mają konkretną misję, czyli 
służą pomocą przy wykonywaniu kon-
kretnych zadań. Wiadomo, że buty 
klauna powinny być jak największe i 
bardzo kolorowe, a pantofle baletnicy 
– wyposażone w twarde czubki. Nurek, 
penetrujący dno akwenu musi mieć 
obuwie specjalnie obciążone. Kalosze 
chronią nas przed wodą a wysokie, 
ocieplane kozaki przed mrozem. Z kolei 
dzieci powinny mieć tak wyprofilowane 

butki, aby ich rosnące stopy rozwijały 
się jak najlepiej. 

Wiadomo też, że buty przeznaczone 
do sportów zimowych muszą mieć sztywne 
cholewki, chroniące kostki przed złama-
niem. Jednak obuwie sportowe dzisiaj nie 
tylko ma być wygodne, ale także dzięki spe-
cjalnej konstrukcji, wkładkom i poduszkom 
powietrznym nawet … pomóc zawodnikowi 
w osiągnięciu lepszego wyniku. Adidasy, 
Niki, czy inne Pumy noszone przez wy-
czynowych zawodników warte są dziesiątki 
tysięcy dolarów, ponieważ robione są dla 
każdego zawodnika osobno, pod kątem 
jego indywidualnych potrzeb. Między in-
nymi dzięki temu zmagający się od dawna 
z kontuzjami zawodnicy, na przykład Rafael 
Nadal dalej mogą czynnie uprawiać sport.

Dzisiaj mamy o wiele więcej możli-
wości od naszego pradziadka Oetziego. 
Możemy kupić zarówno najprostsze klapki 
czy mokasyny za bezcen jak i warte tysiące 
dolarów arcydzieła sztuki obuwniczej. A 
między nimi miliony innych par butów, 
z których każdy dobierze coś dla siebie. 
Przeciętny, żyjący współcześnie człowiek 
ma od kilku do kilkunastu par – letnie san-
dały, zimowe ocieplane kozaki, przejściowe 
półbuty, sportowe trampki i adidasy i wiele 
innych. Wszystko zależy od zasobności 
portfela i pojemności garderoby.

Chociaż… można też śmiało po-
wiedzieć, że niektóre modele zatraciły 
już swoje pierwotne przeznaczenie i nie 
tylko nie chronią stóp ale wręcz im szko-
dzą. Jednak nawet widmo halluksów nie 
przestraszy żadnej kobiety, która dzięki 
kilkunastocentymetrowym obcasom 
może popatrzeć na otoczenie z góry.

Jolanta Marondel-Kotlarz

Między ziemią a stopą
Początkowo miały tylko chronić nasze stopy i ogrzewać je, jeśli tego wymagał klimat. Jednak 
z biegiem lat zaczęły przybierać coraz bardziej różnorodne formy i podobnie jak wszystkie 
używane przez ludzkość przedmioty – podkreślać status społeczny i majątkowy. 

Od takich butów trudno oderwać oczy

Za te szpilki Louboutina trzeba zapłacić ponad 5 tysięcy złotych Takie buty nosili nasi przodkowie z okresu neolitu
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- Już jako dziecko tym się zainte-
resowałem, kiedy w Polsce popularne 
były filmy z Jacques Cousteau. Wtedy 
zaraziłem się tą pasją – opowiada 
Jakub Koncytowicz, który nurko-
waniem zajmuje się już od 20 lat. 
Nurkowanie to sport praktycznie 
dla każdego. Kiedy zaczynamy, to 
wystarczą dobre chęci oraz gotówka. 
Trzeba zapłacić za kurs, a i sprzęt do 
tanich nie należy. - Każda zdrowa 
osoba może zajmować się nurko-
waniem. Przy czym musimy jeszcze 
rozgraniczyć nurkowanie rekreacyjne 
od technicznego. Przy nurkowaniu re-
kreacyjnym wystarczy zaświadczenie 
od lekarza rodzinnego i wtedy mo-
żemy rozpocząć kurs. Wypożyczenie 
sprzętu na czas trwania kursu jest 
w cenie kursu. Kurs kosztuje 1000 
zł plus licencja. Jak się go skończy, to 
wtedy sprzęt trzeba już wypożyczać 
albo kupić. Często jest tak, że ktoś 
kupuje sobie co roku jedną część z 
tego sprzętu, bo jest to jednak spory 
wydatek - tłumaczy Jakub z centrum 
nurkowania Scuba w Katowicach..

Na początku jeżeli chcemy po-
ruszać się sprawnie pod wodą, to 
nauka pod okiem instruktora jest 
niezbędna. Nie musimy się także 
obawiać o nasze bezpieczeństwa, ale 
pod warunkiem, że będziemy uni-
kać brawurowych zachowań. - To 
jest bardzo bezpieczny sport. Z uwagi 
na to, że sprzęt jest coraz bardziej 
nowoczesny. W 90 proc. przyczyną 
wypadku nie jest awaria sprzętu, 
tylko raczej błąd ludzki. Prawda jest 
taka, że najwięcej wypadków mają 
instruktorzy. Doświadczeni nurko-
wie nurkuję na granicy limitów i do 
tego dochodzi rutyna, która może 
być zgubna - wyjaśnia instruktor 
nurkowania. 

Możemy poczuć się 
jak w kosmosie

Sympatyków nurkowania w 
naszym regionie z roku na rok przy-
bywa. Ludzi jak magnes przyciągają 
podwodne głębiny. - Jest to jedyne 
środowisko na ziemi, gdzie człowiek 
może się poczuć jak w stanie nieważ-
kości w kosmosie. Po drugie możemy 
posuwać się w czterech płaszczyznach 
i niczym nie jesteśmy ograniczeni. 
Jeżeli wszystko dobrze opanujemy, 
to jesteśmy w stanie zawisnąć nad 
jakimś obiektem jak śmigłowiec. Do 
tego dochodzi cisza. Bardzo dużo ludzi 
traktuje ten sport jako odskocznia od 
swoich problemów. W wodzie może-
my się odciąć od tego, co zostało na 
powierzchni. Nie zapominajmy też 

o wrażeniach wizualnych - opisuje 
Jakub Koncytowicz. To pasja, która 
pochłonęła również Grażynę Szym-
borską, dyrektor Filharmonii Śląskiej. 
Na swoim koncie ma już prawie 500 
zalogowanych, czyli potwierdzonych 
nurkowań - Wodę trzeba kochać i 
szanować. Nigdy nie wskakiwałam 
do zupełnie nieznanego miejsca, nie 
mając rozeznania co może być pod 
wodą. W tym środowisku króluje 
spokój i cisza. Stan nieważkości jest 
wręcz niewiarygodny. Skupiamy się 
na obserwacji otoczenia, siebie, swo-
jego partnera a także sprzętu. Świat 
podwodny w każdym miejscu jest inny, 
nie obawia się nas. Większe szczupaki 
czy sumy w polskich akwenach można 
nawet czasem dotknąć. Choćbym nie 
wiem ile razy wchodziła w to samo 
miejsce, to zawsze coś innego mnie 
zauroczy i dostrzegam coś nowego 
– opowiada Grażyna Szymborska. 

Obcowanie 
ze śmiercią

Umiejętność nurkowania przy-
daje się także, kiedy zagrożone jest 
ludzkie życie lub trzeba przeprowa-
dzić akcję poszukiwawczą. Grupa 
ratownictwa wodno-nurkowego w 
Bytomiu działa już od 12 lat. To stra-
żacy, którzy mają specjalne upraw-
nienia. Ich praca to praktycznie 
codzienne obcowanie ze śmiercią, 
ponieważ większość akcji, na które 
wyjeżdżają kończy się tragiczną 
informacją. - Niestety przeważają 
działania poszukiwawcze, gdzie czas 
od momentu utonięcia do chwili 
zgłoszenia nam takiej informacji 
jest niewystarczający, żeby kogoś 
uratować. W czasie działalności gru-
py, z wody wydobyliśmy ponad 100 
martwych osób. Są też zgłoszenia, 
które dają nam możliwość komuś 
pomóc. Czas odgrywa tutaj jednak 
istotną rolę. Udało nam się uratować 
jedną osobę. Były też przypadki, że 
wydobywaliśmy topielców spod po-
wierzchni wody, ale po kilku dniach 
zmarli w szpitalu. Na szczęście wie-
lu osobom udało się też pomóc w 
trudnych chwilach. Chodzi między 
innymi o wypadki, kiedy przewróciła 
się żaglówka albo pod kimś załamał 
się lód – wyjaśnia bryg. Adam Wilk, 
rzecznik PSP Bytom. 

Koparki  
pod wodą

Zawodowcy, by dojść do perfek-
cji trenują w różnych warunkach. Za 
to dla początkujących przewidziane 

jest szkolenie na basenie, ale potem 
można już spróbować swoich sił w 
naturalnym środowisku. Co ważne, 
nie musimy przy tym wyjeżdżać 
poza granice województwa śląskie-
go. Wbrew pozorom znajdziemy 
tu dużo zbiorników, gdzie można 
nurkować. - W zależności od pory 
roku mamy tu do czynienia z lepszą 
lub gorszą jakością wody. Na naszych 
terenach nie jesteśmy uzależnieni 
od pogody, która może nam jedy-
nie utrudnić nurkowanie, ale nie 
przeszkodzić w nim. My nurkujemy 
tutaj w specyficznych miejscach. Są 
to w 90 proc. wyrobiska pokopal-
niane. Jak na przykład Pogoria III 
i IV w Dąbrowie Górniczej. To są 
typowe zbiorniki eksploatacyjne, 
gdzie wybierano piasek. Jest to na 
pewno atut tych miejsc, ponieważ 
te zbiorniki swoją strukturą przypo-
minają jeziora, a jednocześnie mają 
bardzo mało na dnie mułu. Woda 
jest bardziej przejrzysta - tłumaczy 
Jakub Koncytowicz. 

W Jaworznie-Szczakowej 
mamy bazę Koparki, w której mo-
żemy podziwiać nietypowe widoki. 
To zdecydowanie ulubione miejsce 
nurków. - To jest obiekt zalany z 
maszynami wydobywczymi. Zala-
ne zostały tam olbrzymie koparki 
odkrywkowe i cała infrastruktu-
ra. Możemy zwiedzać te miejsca. 
Mogę stwierdzić, że to jest jeden 
z najciekawszych zbiorników do 
nurkowania w Europie. Trochę 
mały, ale bardzo atrakcyjny. Do 
tego mało kto wie, że w centrum 
Katowic jest zbiornik, w którym 
się nurkuje. Jest on specyficzny, 
ponieważ powstał po zalaniu wodą 
glinianki. Staw Grunfeld, to jak-
by przedłużenie pasa startowego 
lotniska Muchowiec. Wprawdzie 
widoczność wody jest tam słaba 
i już rzadziej w tym miejscu się 
nurkuje, ale też znajdziemy tam 
ciekawe widoki – dodaje Jakub. 
- Jestem członkiem-założycielem 
fanklubu Koparki. To miejsce jest 
mi najbliższe. Zbiornik w Jaworznie 
jest bezpieczny i dobrze urządzony. 
Ma bardzo przyzwoite zaplecze 
sanitarne. Polecam też Zakrzówek 
w Krakowie z zalanym wapien-
nym kamieniołomem, w którym 
pracował kiedyś Jan Paweł II, ale 
i Pogorie są warte zajrzenia pod 
taflę wody. Do tego dorzuciłabym 
zbiornik Bolko w Groszowicach, czy 
pobliskie Hermanice Svobodne w 
Czechach – podsumowała Grażyna 
Szymborska.  

Adrian Leks

Odkrywają tajemnice głębin
Zatopione wraki, maszyny, a także egzotyczne rośliny i ryby. Nurkowanie to najlepszy 
sposób, żeby poznawać tajemnice podwodnych głębin. Dla wielu osób to sport i hobby, 
ale również praca, podczas której ratuje się ludzkie życie. 
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Słowa te wkrótce potem potwierdziła rzecz-
niczka katowickiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I 
okazało się, że objazd jest już niemal go-

towy. - Od strony granicy państwa w Gorzyczkach 
autostradą A1 będzie można przejechać do węzła 
Mszana, a stamtąd drogami wojewódzkimi kolej-
no nr 933, 930 i 932 do czynnego węzła Świerklany. 
Objazd drogami wojewódzkimi wzdłuż autostrady 
ma długość około dziesięciu kilometrów. Pozwoli 
kierowcom lekkich samochodów na skrócenie 
obecnego dojazdu od czynnych już odcinków 
A1 do granicy państwa i czeskiej autostrady D1. 
Obecnie kierowcy jeżdżą drogami nr 932 i 78 
przez Świerklany, Wodzisław Śląski i Chałupki 
– poinformowała Dorota Marzyńska-Kotas z 
GDDKiA. Konkretnego terminu godziny „O” 
jednak jeszcze nie wyznaczono.

Czesi są gotowi

Objazdem będą mogły poruszać się samo-
chody osobowe  do 3,5 tony. Póki co, zarówno 
mieszkańcy Mszany jak i władze gminy, przez 
którą ma biec objazd, są pełni obaw – Uli-
ce, którymi planuje się objazd są w remoncie 
i  nie mają chodników. Boimy się co będzie, 
kiedy pójdzie tędy ruch w stronę autostrady 
– mówią miejscowi. Władze gminy stoją na 
twardym stanowisku – pozwolą na objazd 
dopiero wówczas, kiedy ulica Wodzisławska, 
którą poprowadzony ma być ruch,  zostanie 
wyremontowana. A czas płynie...

Co nam w ogóle da ten objazd? Po stronie 
czeskiej autostrada jest już gotowa. Obecnie 
trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie. Gdyby nie feralny most, bez pro-
blemu dojechalibyśmy z Katowic  do Czech 
autostradą. Zajęłoby to około godziny. Teraz 
podróżujemy dwa razy dłużej! Do Czech jeź-
dzimy między innymi na koncerty do Ostrawy, 
festiwale kulturalne (np. Colours of Ostrava), na 
dobre obiady czy (znów) po piwo czy inne trunki. 

Ale też przez Czechy przejeżdżamy w drodze do 
innych, europejskich krajów.

Co z tym mostem?

W czym tkwi problem? Autostrada po pol-
skiej stronie nie jest gotowa z powodu feralnego 

Kierowcom jadącym Drogową Tra-
są Średnicową od strony Katowic 
i chcącym wjechać na drogę nr 
925 w Rudzie Śląskiej, cisną się do 
ust słowa, których cytować się nie 
powinno. Dojeżdżając do skrzyżo-
wania z lśniącą nowością, czyli tak 
zwaną „trasą N-S”, wjechać na nią 
nie mogą, gdyż jest… zabarykado-
wana. I zamiast dostać się na drogę 
925 w kilkanaście sekund, muszą 
„pakować” się na skrzyżowanie na 
osiedlu Karmańskim  i stracić w kor-
ku kilkanaście albo i więcej minut.

Odkorkować  
miasto

Są tacy, którzy twierdzą, że już 
przed II wojną światową były plany 
zbudowania drogi biegnącej obrzeża-
mi Rudy Śląskiej. W minionej epoce 
potrzeby takiej nie było, gdyż ciągi 

komunikacyjne prowadzące z Bytomia 
w kierunku Mikołowa czy Rybnika, 
spokojnie mieściły ilość przejeżdża-
jących pojazdów. Temat wybudowa-
nia drogi N-S (północ – południe) 
przebiegającej poza głównymi ciągami 
komunikacyjnymi miasta wrócił na 
początku lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy transport kołowy rósł w zastra-
szającym tempie, a samochód stał się 
dobrem ogólnodostępnym. Już wtedy 
niektórzy radni Rady Miasta postu-
lowali o podjęcie starań w zakresie 
budowy takiej drogi. Sprawa nabrała 
rozpędu, gdy otwarto dla ruchu prze-
biegające przez Rudę Śląską odcinki 
autostrady A4 oraz DTŚ. Kierowcy 
chcący przedostać się z jednej trasy 
na drugą, musieli przejechać ulicą 
1-go Maja, blokując tym samym ruch 
lokalny. Problem budowy trasy N-S 
stał się palący i władze samorządowe 
miasta podjęły starania o pozyskanie 

środków na tę inwestycję. Pojawiły się 
nadzieje, że pomocne może być Euro 
2012, ale rozwiały się wraz z decyzją 
o tym, że Stadion Śląski nie będzie 
areną mistrzowskich zmagań piłkarzy.

Pomogły  
pieniądze unijne

Rudzkie władze samorządowe nie 
ustawały w poszukiwaniu środków na 
budowę tej ważnej dla miasta drogi. Trzy 
lata temu złożyły wniosek o przyznanie 
środków unijnych pochodzących z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i w następnym roku otrzymały 
36,9 mln zł dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Był to poważ-
ny, bo aż 85-procentowy zastrzyk finan-
sowy, jako że koszt budowy pierwszego 
etapu trasy N-S oszacowano na 43,5 
mln zł. Choć miasto miało problemy 

finansowe, w sierpniu 2010 roku, ów-
czesne władze przystąpiły do realizacji 
tej inwestycji. 

Pierwszy etap budowy trasy N-S 
obejmował odcinek o długości 942 
metrów, biegnący od ul. 1-go Maja 
do DTŚ wraz z budową dwupoziomo-
wego węzła z ul. 1-go Maja, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 925. W ramach 
tej samej inwestycji został też prze-
budowany 850 metrowy odcinek ul. 
1-go Maja. Pierwszy fragment drogi 
N-S łączący zjazd z DTŚ w dzielnicy 
Ruda z ulicą 1-go Maja miał udrożnić 
tę ulicę na odcinku od zjazdu z trasy 
N-S do skrzyżowania na osiedlu Kar-
mańskim i ułatwić kierowcom zjazd 
z DTŚ na drogę nr 925, bez koniecz-
ności pokonywania wspomnianego 
skrzyżowania.

Inwestor dał wykonawcy czas na 
ukończenie prac pierwszego odcinka 
trasy N-S  nie dłuższy niż 24 miesiące.

Trasa N-S  
marketingowym ogniwem 
rudzkich inwestycji

Rozpoczęcie ważnych dla Rudy 
Śląskiej robót drogowych przypadł na 
okres kampanii wyborczej do samorzą-
dów. Inwestycja stała się więc ważnym 
elementem tej kampanii zarówno dla 
poprzedniej, jak i następnej władzy. 
Zresztą  obecna prezydent budowę 
trasy N-S traktuje jako jedną z dwóch 
najważniejszych inwestycji miasta, co 
podkreślała przy okazji referendum w 
sprawie jej odwołania. Całe szczęście, 
że nie ucierpiała na tym sama inwe-
stycja, choć nie do końca. Realizację 
przedsięwzięcia rozpoczęto, zgodnie 
z zatwierdzonym wcześniej planem, 
ale w trakcje jej realizacji kilka rzeczy 
zmieniono, co okazało się istotne przy 
odbiorze. Rudzianie z zainteresowaniem 
przyglądali się postępującym robotom, 
zdając sobie sprawę, że pierwszy odcinek 
trasy niewiele załatwia. Potrzebna jest 
kontynuacja, gdyż na razie dotarcie z 
DTŚ do A4 i tak zmusza kierowców do 
wjazdu na zatłoczoną ulicę 1-go Maja. 
Z tego, że konieczna jest kontynuacja 

A kierowcy klną

Autostradą A1 do 
czeskiej granicy 
będzie można jechać 
już na przełomie 
listopada i grudnia! 
Wszystko dzięki 
objazdowi, który 
ominie feralny most 
w Mszanie (powiat 
wodzisławski). 
Deklarację taką złożył 
minister transportu 
Sławomir Nowak 
na… Twitterze! 
Stało się to po jego 
wizycie na Śląsku. 
Pisał potem na 
Twitterze: „Szukamy 
rozwiązania, by 
zrobić objazd dla 
budowanego mostu 
na A1 w Mszanie 
i puścić ruch 
autostradą do Czech”. 

Autostradą do Czech!
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budowy trasy N-S zdawały sobie sprawę 
rudzkie władze, przeświadczone o tym, 
że gmina dostanie na tę inwestycję pie-
niądze unijne. Miasto złożyło wniosek 
o dofinansowanie drugiego etapu trasy 
N-S ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego w 
kwocie 63 milionów złotych. Termin 
rozpoczęcia II etapu budowy Trasy N-S 
był planowany na IV kwartał 2012 r., 
a termin zakończenia na II kwartał 
2014 r. Całkowita wartość zadania, to 
74.794.088,82 zł. Pieniędzy jednak nie 
przyznano i od tej decyzji władze Rudy 
Śląskiej zapowiedziały odwołanie. Ale 
czy to cokolwiek da? A bez tych środków 
kontynuacja inwestycji jest niemożliwa.

Wracając do pierwszego odcinka, 
prace budowlane zakończono na począt-
ku sierpnia, oddanie drogi przewidywa-
no na wrzesień. Niestety, kierowcy nową 
drogą nie pojechali, gdyż

Zaczęły się problemy

Podczas odbioru technicznego trasy 
szereg zastrzeżeń miał Śląski Wojewódz-
ki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Zgłosił on cztery zastrzeżenia do wy-
budowanego odcinka trasy N-S, które 
sprawiły, że drogi nie można było oddać 
do użytku.

- Po zakończeniu budowy odcinka 
trasy N-S, inwestor złożył zawiadomie-
nie o zakończeniu inwestycji. Ponieważ 
w trakcie odbioru stwierdziliśmy cztery 
istotne odstąpienia od zatwierdzone-
go projektu, zmuszeni byliśmy wnieść 
sprzeciw na użytkowanie tego odcinka 
drogi. Inwestor od naszej decyzji się 
nie odwołał i wszczął postępowanie 
naprawcze. Chcąc uzyskać pozwolenie 
na użytkowanie drogi, musi opraco-
wać „Projekt Budowlany Zamienny” i 
złożyć go do Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ma 
na to trzy miesiące – mówi Zastępca 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, Tomasz 
Radziewski.

Dla Inwestora, czyli rudzkich władz 
był to cios, a wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej, Jacek Morek podczas konferencji 
prasowej zapowiedział, że pomimo 
negatywnej opinii, droga zostanie uru-
chomiona, mimo że za to grożą kary. 
Jednak tak się nie stało i kierowcy nadal 

jeżdżą przez zakorkowane skrzyżowanie, 
oglądając po drodze trudną do zliczenia 
ilość znaków informujących, że na wy-
budowany już odcinek trasy N-S wjechać 
nie mogą.

Co dalej?

Czy przy zmianie planów podczas 
budowy, późniejszych kłopotów moż-
na było uniknąć. – Oczywiście, Prawo 
Budowlane takie sytuacje przewiduje, 

trzeba tylko te zmiany zgłaszać do od-
powiednich organów. Po odpowiednich 
procedurach administracyjnych, mogą 
być zaakceptowane i potem nie ma pro-
blemów przy odbiorze robót – dodaje 
Tomasz Radziewski. Dlaczego więc 
tego nie zrobiono? Ignorancja, czy brak 
kompetencji osób odpowiedzialnych? 
Pozostaje następny problem. Zbliża się 
termin rozliczenia dotacji unijnej. Czy 
brak zgody na użytkowanie drogi nie 
sprawi, że dotację trzeba będzie oddać?

Do 5 listopada wspomniany w wy-
powiedzi Zastępcy ŚWINB, Tomasza 
Radziewskiego, „Projekt Budowlany 
Zamienny” nie wpłynął. Od Rzecznika 
Prasowego Urzędu Miasta otrzymaliśmy 
informację, że przewidywany termin 
jego złożenia, to 23 listopada bieżącego 
roku. Jeśli tak się stanie, to po tej dacie 
zostaną wdrożone stosowne procedury 
administracyjne i być może nowym od-
cinkiem drogi pojedziemy na gwiazdkę.
Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

mostu w Mszanie. 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajow ych i 
Autostrad twierdzi, że 
wykonawca - firma Alpine 
Bau - spartaczył robotę. Zaś 
firma obarcza odpowiedzialnością 

Generalną Dyrekcję i zły, jej zdaniem, projekt. 
13 marca tego roku na budowie mostu  do-

szło do awarii - nastąpiło lokalne odspojenie 
fragmentu betonu na długości około trzech 
metrów  i prawie dwóch metrów szerokości. 
Awaria, jak twierdzi GDDKiA, spowodowana 
została przemieszczeniem rur osłonowych kabli 
sprężających podczas betonowania. 

Dwa dni później wykonawca zgłosił ten fakt 
do Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach informując, iż przyczyną awa-
rii był źle wykonany  projekt obiektu. Odbyły 
się oględziny miejsca zdarzenia. Uszkodzony 
element rozkuto, beton został usunięty. Odsło-
nięto zbrojenie i rury osłonowe kabli spręża-

jących. Pomierzono położenie wszystkich 
tych elementów. Pomiary, wedle 

GDDKiA, wykazały błędy 
wykonawcze - bardzo 

duże, bo aż kilkuna-
stocentymetrowe 

przemieszczenia 
r u r  os łono -
w ych k abl i 
sprężających 
- elementu, 
który musi 
być ułożony z 
dokładnością 

do pół centy-
metra! Potwier-

dzili to projektant 
mostu oraz inspek-

tor nadzoru inwestor-
skiego. Wykonawca został 

bezzwłocznie zobowiązany 

do wykonania programu naprawczego, który 
pozwoli kontynuować roboty budowlane, nie 
zagrażające bezpieczeństwu. Do czasu wdrożenia 
programu naprawczego ograniczono zakres 
wykonywanych na moście prac  do niezbęd-
nego minimum. Prowadzone były tylko prace 
wykończeniowe, nie powodujące zagrożenia 
dla pracujących robotników i nie wpływających 
negatywnie na bezpieczeństwo konstrukcji.

Nie ma winnego

10 kwietnia 2012 r. główny projektant auto-
strady A1 na odcinku Świerklany -Gorzyczki, 
projektant obiektu, inspektor nadzoru inwe-
storskiego oraz inwestor napisali wspólne do 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach informując o tym, 
że roboty na moście mogą być bezpiecznie 
kontynuowane.

30 maja Śląski Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego ostatecznie zdecydował, że 
konstrukcja obiektu musi zostać wzmocniona, 
co wymaga wprowadzenia korekt do projektów 
wykonawczych. Nakazano wykonanie znacznych 
robót budowlanych, które mają doprowadzić 

most do takiego stanu, aby mógł być bezpiecznie 
użytkowany. Trzeba między innymi zmienić 
przebieg  kabli uciągających płytę dolną mostu, 
a sama płyta ma być dodatkowo wzmocniona 
poprzecznymi żebrami. Inspektor wyznaczył 
termin przeprowadzenia wszystkich prac do 
sierpnia 2013 roku. Alpine Bau uważa, że decyzja 
nadzoru budowlanego oznacza potwierdzenie 
zgłaszanych wcześniej uwag, a odpowiedzialność 
za stwierdzone błędy spada na GDDKiA!

Budowa zaawansowana jest w prawie  96  
procentach. To stan na 5 sierpnia. Konstrukcję 
nośną całego obiektu wykonano w 93 procentach. 

Nowa jakość

Póki co, autostrada wprowadziła nową jakość, 
łącząc Rybnicki Okręg Przemysłowy z Katowi-
cami. Mieszkańcy Rybnika, Żor czy Jastrzębia, 
w  zależności od miasta, są w stanie dojechać do 
stolicy województwa, i odwrotnie  - w ciągu 30-50 
minut . W tej chwili jeżdżą jeszcze bezpłatnie. 
Nie ma  jednak złudzeń – na autostradzie są już 
tablice z napisami typu „autostrada płatna”. Na 
razie jeszcze napisy są przekreślone…

Antoni Strzelecki

Autostradą do Czech!
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Wydaje się że prania nie trzeba 
się uczyć i każdy to potrafi. Do 
tego, odkąd wynaleziona została 
pralka automatyczna, wydaje się 
łatwe i przyjemne.  Jednak nic 
bardziej mylnego – każdy, kto 
choć raz zniszczył sobie ulubio-
ną część garderoby podczas tej z 
pozoru zwykłej czynności  wie, 
że pozbywanie się brudu z ubrań 
wcale łatwe nie jest.

O tym, że należy segregować 
rzeczy białe, kolorowe i 
czarne – wiedzą  niemal 

wszyscy. Ale już nie każdy oddzie-
la rzeczy o – co prawda zbliżonej 
intensywności koloru, lecz różnym 
stopniu zabrudzenia. A to też jest 
bardzo ważne, bo te bardziej czyste 
rzeczy możemy przepuścić przez 
szybki,  półgodzinny program a 
brudniejsze – niestety wymagają 
dodatkowo prania wstępnego i 
wyższych temperatur. 

Należy również zwrócić uwagę 
na rodzaj tkaniny, ponieważ ina-
czej pierze się bawełnę, a inaczej 
tkaniny syntetyczne, delikatne czy 
wełnę. Każda dostępna na rynku 

pralka ma odpowiednie programy. 
Wystarczy tylko wybrać guzik i 
przycisnąć go. 

Przedtem jednak nie wolno 
zapomnieć o zapięciu suwaków, 
zawiązaniu troczków i opróżnieniu 
kieszeni. Niewinna, bibułkowa ser-
wetka wśród czarnych ubrań może 
sprawić, że przez pewien czas ich 
nie założymy. Podobnie jest z 
ciemną, na przykład skarpetką czy 
chusteczką wśród jasnych rzeczy. 

Od jakiegoś czasu na rynku 
pojawiły się specjalne chusteczki 
wychwytujące kolor, dzięki którym 
możemy równocześnie prać rzeczy 
białe i kolorowe. Szczególnie przy-
datne są w sytuacji, kiedy do pralki 
musimy wrzucić ubrania białe z 
kolorowymi wstawkami lub odwrot-
nie. Specjalna struktura włókien 
pokrytych aktywnym kationowym 
składnikiem sprawia, że chusteczka 
działa jak magnes i podczas prania w 
pralce pochłania barwnik, mydliny i 
brud unoszące się w wodzie. Działa 
podczas prania w każdej tempera-
turze. Niestety, można jej użyć tylko 
raz ale opakowanie wystarcza na 
dwadzieścia prań. n

Każdy to potrafi, ale...

fot
. S

XC
.hu

Wszyscy wiemy z atakujących nas reklam, że aby kamienia nie 
było, najlepiej używać  Calgonu. Choć niektórzy zauważają, 
że za pieniądze regularnie wydawane na niego przez kilka 

lat z powodzeniem można kupić nową pralkę. Co jednak zrobić, kiedy 
pralki czy innego urządzenia jeszcze wymieniać nie chcemy, Calgonu 
nie używaliśmy, a kamień się pojawił ?

Można kupić specjalny proszek w sklepie, lub ratować się domową 
spiżarnią. Najlepsze są tu trzy rzeczy, które każdy z nas ma w domu: 
soda oczyszczona, ocet lub kwasek cytrynowy.

Jeśli wierzyć opiniom osób, które sposoby te przetestowały, kwasek 
cytrynowy  jest skuteczniejszy od sody oczyszczonej. Podobnie jest z 
octem tyle, że wiele osób raczej woli go nie stosować w pralkach z obawy, 
że jego zapachem mogłaby potem przesiąknąć prana w niej garderoba. 
Za to idealnie sprawdza się w czajniku elektrycznym i kawiarce.

Jest i propozycja dla osób, które chciałby zaoszczędzić na Calgonie i 
podobnych środkach, ale pragną chronić swoją pralkę. Na rynku dostępne 
są specjalne kulki, które umieszcza się w bębnie. Są też podobne – służące 
tylko do prania. Do nich już stosowanie środków ochronnych nie jest 
konieczne, ponieważ kiedy się je stosuje, kamień się nie osadza. Niestety, 
dostępne są tylko w internecie lub u prywatnych dostawców.  n

Jak pozbyć się kamienia?

Na to drugie naj-
lepsza jest silna 
kuracja nawil-
żająca, jednak 

aby była ona skuteczna – najlepiej 
wcześniej poddać skórę zabiegom 
złuszczającym. Teraz jest na to naj-
lepsza pora, bowiem dni są coraz 
krótsze więc nasza skóra nie jest 
narażona na silne promieniowanie 
słoneczne. 

Zabiegi złuszczające znane 
są już od czasów starożytnych. 
Stosowały je kobiety w Egipcie, 
Babilonii, Indiach czy antycznej 
Grecji. Wykorzystywano do 
tego celu substancje warzywne, 
połączone z siarką, pumeksem, 
roztartymi minerałami i pyłka-
mi  roślinnymi. Pod koniec XIX 
wieku zaczęto eksperymentować 
na substancjach chemicznych, 
sprawdzając ich działanie złusz-
czające. Wykorzystywano miedzy 
innymi kwas salicylowy, rezorycy-
nę i fenol. Najsilniejszy okazał się 
ten ostatni, który wkrótce zaczęto 
wykorzystywać w celu leczenia 
blizn. Jednak zarówno fenol, jak 
i pozostałe substancje zaczęto 
udoskonalać powołując do życia 
peeling chemiczny. Dzisiaj fenol, 
ze względu na swoje silne dzia-
łanie, stosowany jest już tylko w 
warunkach szpitalnych, natomiast 
w gabinetach kosmetycznych i do-
mach używa się mniej lub silniej 
działających kwasów. Do stosowa-
nia w domu przeznaczone są pre-
paraty o łagodniejszym działaniu 
-  bezpieczniejsze, ale wymagające 
dłuższego stosowania.

Kwasów, wykorzystywanych 
przy złuszczaniu skóry jest dziś 
wiele, ale – choć niemal każdy z 
nich działa antybakteryjnie, mają 
inne przeznaczenie.

Do naprawiania posłonecz-
nych szkód, najlepiej nadaje się 
kwas kojowy. Uczestniczy on 
w produkcji melaniny dlatego 
doskonale nadaje się do likwido-
wania przebarwień. Zapobiega 
powstawaniu wolnych rodników. 
Polecany jest osobom, których 
skóra wydaje się zszarzała, pozba-
wiona blasku, ze skłonnością do 
przebarwień lub nadmiernie opa-
lona.  Do walki z przebarwieniami 
odpowiedni jest też kwas cytryno-
wy, który je złuszcza oraz rozja-
śnia. W podobny sposób działa na 
blizny. Poza tym oczyszcza skórę i 
zwęża pory. Kwas cytrynowy jest 

także doskonałym przeciwutle-
niaczem i wpływa korzystnie na 
naczynia krwionośne.

Z kolei kwas pirogenowy, 
stanowiący produkt przejściowy 
fermentacji węglowodanowej  
występuje również w naturze - 
w jabłkach, sfermentowanych 
owocach, czy occie. Wykazuje 
silne właściwości przeciwbakte-
ryjne, przeciwłojotokowe a przede 
wszystkim -  przeciwzmarszcz-
kowe. Polecany jest osobom ze 
skłonnością do trądziku, zaskór-
ników  czy z przetłuszczającą się 
skórą. Działa także w przypadku 
miejscowych hiperpigmentacji, lub 
bliznach potrądzikowych.

Kwas salicylowy polecany jest 
głównie osobom ze skórą skórną 
do trądziku i przetłuszczającą 
się, ponieważ wykazuje działanie 
grzybobójcze i bakteriobójcze. 
Działa oczyszczająco, zwęża 

pory i zmniejsza tendencje do 
wyprysków. Uspokaja i łagodzi 
stany zapalne. Pomaga również 
w redukcji blizn i przebarwień, 
pobudzając regenerację komórek. 
Wykazuje działanie antyseptyczne 
i keratolityczne,  usuwając  mar-
twe komórki, odblokowując pory 
i pozwalając na wypłynięcie nad-
miaru łoju na powierzchnię skóry.

Dla tych, które nie mają 
zaufania do kwasów, pozostaje 
szeroka gama peelingów. Można 
je bezpiecznie stosować w domu. 
Są grubo i drobnoziarniste, en-
zymatyczne, gommage, peel-off. 
Dla każdego rodzaju cery można 
dobrać odpowiedni produkt. 
Niektóre preparaty złuszczające 
zawarte są nawet w środkach do 
demakijażu. Wystarczy umyć się 
takim co wieczór i wkrótce spojrzy 
na nas z lustra nasza promienna, 
gładka twarz. n

Odsłoń twarz
Listopad to zwykle pora, kiedy blednie już nasza opalenizna, 
a spod niej wyłaniają się spustoszenia poczynione przez 
promienie słoneczne. Z przerażeniem patrzymy na różnej 
maści przebarwienia i naszą wysuszoną skórę.
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Jak dokonać reklamacji (3)

Promocje i wyprzedaże to 
zjawisko bardzo powszechne, z 
którym najczęściej spotykamy 
się w dużych sklepach na przykład 
hipermarketach, ale nie tylko.

W czasie wzmożonych zaku-
pów hasło „promocja” działa na 
konsumentów jak magnes dlatego 
przedsiębiorcy chętnie organizują 
różnego rodzaju wyprzedaże aby po-
zyskać klientów. Zdarza się jednak, 
że poczucie satysfakcji z okazyjnie 
złowionego produktu, ustępuje 
miejsca wściekłości z powodu jego 
wad. Mamy wówczas ochotę jak 

 Katarzyna Kielar
Rzecznik Prasowy  
Państwowej Insepkcji Handlowej

Czy możemy reklamować towar przeceniony 
kupiony na wyprzedaży lub w promocji?

najszybciej pozbyć się 
feralnego nabytku i od-
zyskać wydane na niego 
pieniądze. 

I tu może poja-
wić się pytanie: czy 
reklamacja okazyjnie 
zakupionego towaru 

jest zasadna?
Jeśli obniżenie ceny z tytułu 

wyprzedaży czy promocji doty-
czy artykułów pełnowartościo-
wych, nie posiadających wad, 
produkt zakupiony w okazyjnej 
cenie mamy prawo reklamować 
jeśli okaże się on niezgodny z 
umową.

Zupełnie inaczej będzie, gdy 
powodem obniżenia ceny jakiegoś 
towaru jest jego wada.

Sprzedawca jest zobowiązany 
obniżyć cenę w przypadku, gdy 
produkt nie posiada wymaganych 
cech jakościowych lub jest wadli-
wy. Ma także obowiązek uwidocz-
nić przyczynę obniżki ceny lub 
poinformować konsumenta o tej 
przyczynie w sposób zwyczajowo 
przyjęty w miejscu oferowania 
towaru.

Wynika, z tego że świadomie 
zakupiony przez nas wadliwy 
artykuł nie podlega reklamacji z 
powodu wady przez którą obniżo-
no jego cenę. Natomiast wszystkie 
inne niezgodności tego towaru 
z umową mamy prawo zgłaszać 
sprzedawcy, który przez dwa lata 
jest odpowiedzialny za sprzedany 
nam produkt.

Przykładem niech będzie 
para kozaków, którą za-
kupiliśmy taniej z powodu 
zepsutego zamka. Zepsuty 
zamek nie może być po-
wodem reklamacji butów, 
gdyż wiedzieliśmy o nim  
w czasie zakupu. Jednak gdy 
te same kozaki zaczną się roz-
klejać wówczas mamy prawo 
je reklamować na zasadach 
przewidzianych w ustawie 
o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej.

Na koniec przypomnijmy, 
że nabyty przez nas pełnowar-
tościowy towar nie podlega 
zwrotowi ze względu na nasze 
kaprysy. Przyjęcie zwrotu to 
tylko dobra wola sprzedawcy, a 
nie jego obowiązek. n

Pracujesz lub właśnie podejmujesz 
pracę w innym kraju niż mieszkasz, 
a może jesteś na urlopie poza grani-
cami swojego kraju. Zachorowałeś 
i nie wiesz czy otrzymasz zasiłek 
chorobowy. Nie martw się, dzięki 
obowiązującej w Unii Europejskiej 
koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego nie możesz stracić 
należnego ci świadczenia.

Jednym z podstawowych praw 
przysługujących obywatelom Unii 
Europejskiej jest swoboda przemiesz-

czania się w obrębie jej granic. Pomocna 
w realizacji tego prawa jest przyjęta w ra-
mach Wspólnoty koordynacja systemów 
zabezpieczenia społecznego. Dzięki niej 
obywatel jednego państwa członkow-
skiego przebywający na terenie innego 
z państw członkowskich jest traktowany 
na równi z obywatelami tego drugie-
go państwa. Precyzując, koordynacja 
systemów zabezpieczenia społecznego 
gwarantuje każdemu przemieszczają-
cemu się obywatelowi UE zachowanie 
nabytych już praw do świadczeń z tytułu 
choroby lub macierzyństwa. 

Ważnym aspektem koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 
jest sumowanie okresów ubezpieczenia z 
różnych państw członkowskich. Umoż-
liwia przyznanie świadczenia osobom, 
które nie osiągnęły w jednym państwie 
okresu ubezpieczenia wymaganego do 

przyznania tego świadczenia. Celem po-
twierdzenia konkretnego okresu ubez-
pieczenia należy złożyć u pracodawcy 
bądź instytucji wypłacającej świadczenie 
formularz E 104 wystawiony przez in-
stytucję ubezpieczeniową kraju, w któ-
rym podlegało się temu ubezpieczeniu. 
Jednak w przypadku nieprzedłożenia 
tego dokumentu, może o niego wystąpić 
sama instytucja wypłacająca świadcze-
nie. Należy podkreślić, ze bez względu 
na miejsce zamieszkania świadczenie 
z tytułu choroby lub macierzyństwa 
wypłaca instytucja właściwa. 

Jeżeli do pracownika ma zastoso-
wanie polskie ustawodawstwo, to w 
przypadku choroby powinien on w cią-
gu trzech dni – co wynika z przepisów 
unijnych – przedłożyć we właściwej ze 
względu na miejsce aktualnego pobytu, 
instytucję ubezpieczeniową i tam przed-
łożyć wydane przez lekarza zaświadcze-
nie o czasowej niezdolności do pracy. 
Instytucja ta niezwłocznie przekaże 

zaświadczenie do właściwego dla siedziby 
polskiego pracodawcy oddziału ZUS. 
Oddział ustala płatnika zobowiązanego 
do wypłaty świadczenia. Gdy jest nim 
płatnik składek (czyt. pracodawca) to 
on zajmie się wypłatą świadczenia i to 
jemu ZUS przekazuje zaświadczenie 
lekarskie. W innym przypadku oddział 
sam podejmuje się wypłaty świadczenia. 
Należy pamiętać, że zagraniczna instytu-
cja ubezpieczeniowa traktuje świadcze-
niobiorcę jak własnego ubezpieczonego 
i w związku z tym ma prawo poddać 
go kontroli lekarskiej. Jeżeli okaże się, 
że „chory” jest zdolny do pracy, to po-
informowany zostanie o tym właściwy 
oddział ZUS. Również ZUS może zlecić 
zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej 
kontrolę świadczeniobiorcy. 

Jeżeli natomiast to Polska jest ak-
tualnym miejscem pobytu ubezpieczo-
nego, który ubezpieczeniom podlega w 
innym państwie UE, wówczas w przy-
padku choroby zaświadczenie lekarskie 

należy przedłożyć do znajdującego się 
w miejscu pobytu oddziału ZUS. Obo-
wiązujący w tym przypadku termin na 
złożenie zaświadczenia to również – jak 
wynika z unijnych przepisów – trzy dni. 
Oddział przesyła zaświadczenie do wła-
ściwej zagranicznej instytucji ubezpie-
czeniowej, która ustala prawo do świad-
czenia i podejmuje się jego wypłaty – o 
ile oczywiście spełnione są przesłanki 
niezbędne do jego wypłaty. Podobnie jak 
w przypadku Polaka przebywającego za 
granicą, tak i w przypadku obcokrajow-
ca rezydującego w Polsce, właściwa dla 
miejsca pobytu instytucja, czyli w tym 
przypadku ZUS, ma prawo przeprowa-
dzić kontrolę prawidłowości orzekania 
i wystawiania zaświadczeń lekarskich. 
O wynikach kontroli informowana jest 
zagraniczna instytucja ubezpieczeniowa 
wypłacająca świadczenie. Z wnioskiem 
o wszczęcie kontroli może się zwrócić 
do ZUS-u także sama zagraniczna in-
stytucja ubezpieczeniowa. n

Chory za granicą…
fot
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 Anna Sobańska-Waćko

Rzecznik Prasowy  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Chorzowie

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!
reklam

a@
kurierpolski24.pl
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Koniaków kojarzy się przede 
wszystkim z koronkami 
- znanymi i docenianymi 
niemal na całym świecie. 

Jednak niemały wkład w międzyna-
rodową sławę wsi ma także jej zespół 
regionalny, który od lat z powodze-
niem występuje niemal w całej Eu-
ropie a nawet poza jej granicami - w 
afrykańskim Maroku, azjatyckiej Sri 
Lance i Indiach, Australii i wielu in-
nych miejscach. Zdaniem wójt Danuty 
Rabin nie sposób nie docenić roli jaką 
odgrywa zespół przy promocji gminy 
w Polsce i za granicą.

Jej zdanie podziela Leszek Miło-
szewski, Dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Bielsku-Białej, zauważając 
że Koniaków jest przykładem na to, jak 
należy kultywować folklor i tradycję. 

- Jeśli nie jest najlepszy w tej dziedzinie, 
to na pewno znajduje się w absolutnej 
czołówce. Dzisiaj już naprawdę bardzo 
trudno jest utrzymać gdziekolwiek gwarę 
a tu wciąż kultywuje się tradycję. Dzięki 
temu zespół z jednej strony jest auten-
tyczny i naturalny, a z drugiej - bardzo 
widowiskowy. Dlatego podoba się w ca-
łym świecie. Jest wiele folklorystycznych 
zespołów studenckich, ale pozbawione 
są one tego autentyzmu, który ma nasz 
„Koniaków”. A publiczność to wyczu-
wa. Nie ma możliwości, aby taki zespół 
prowadził ktoś z zewnątrz. To może 
być tylko osoba stąd - mówi dyrektor 
Miłoszewski

Taką osobą jest Urszula Gruszka, 
związana z zespołem od 45 lat, a od 
dwudziestu lat kierująca nim. Ale 
jeszcze zanim pani Urszula objęła 

kierownictwo - określano ją jako głów-
ną szefową na scenie. Zdobyła wiele 
nagród w licznych przeglądach za 
tak zwany „bioły głos”. Już 1967 roku 
otrzymała odznakę Zasłużony Działacz 
Kultury. W 1992 r. objęła stanowisko 
kierownika artystycznego oraz cho-
reografa macierzystego zespołu „Ko-
niaków” przy „Cepelii” w Warszawie

- Do zespołu trafiłam w 1967 
roku. Na co dzień pracowałam jako 
intendentka w szkole podstawowej, 
a po nocach przygotowywałam się do 
występów. Zwiedziłam z Koniakowem 
spory kawałek Świata. Poza Wielką 
Brytanią, byliśmy w każdym kraju 
europejskim, a także w Azji, Australii 
i Maroku. Z zespołem związana była 
także moja siostra, a dziś występuje tu 
mój syn Rafał, synowa Sylwia, która za 

mężem przyszła z „Istebnej” oraz ich 
trzy córki - Wiktoria, Oliwia i Beata. 
- wspomina pani Urszula

W składzie zespołu jest też jej sio-
strzenica i bratanica. Bo występowanie 
w zespole jest w Koniakowie prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. 
- To dla nas prawdziwa nobilitacja. 
Wielu dzieciom występowanie w ze-
spole kojarzy się też możliwością po-
dróżowania po całym świecie. Jednak 
z drugiej strony, jest też dla nich niezłą 
lekcją dyscypliny - zauważa Elżbieta 
Legierska - Niewiadomska, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, także 
związana z ZR „Koniaków”.

Dla szefowej zespołu, pani Urszuli 
Gruszki ten rok jest szczególny. Oprócz 
300-lecia Koniakowa, 80-lecia zespołu 
i 60-lecia „Małego Koniakowa”, czyli 

zespołu dziecięcego, została jedną z 
laureatek „Złotej Dziesiątki” Kobiet 
Sukcesu Śląska 2012. – Jestem napraw-
dę bardzo szczęśliwa, że znalazłam się 
w gronie tych przewspaniałych kobiet 
– wzrusza się Urszula Gruszka

Jednak największej satysfakcji – za-
równo członkom zespołu jak i ich szefowej 
sprawił fakt, iż „Koniaków” został doce-
niony przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, który uhonorował go 
srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze-
Gloria Artis, nadawany szczególnie wy-
różniającym się w dziedzinie twórczości 
artystycznej, działalności kulturalnej oraz 
ochronie kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Dla pani Urszuli i pozostałych człon-
ków zespołu, taki zaszczyt to motywacja 
do dalszej, owocnej pracy.

Jolanta Marondel-Kotlarz

Już i dopiero... 80 lat
Koniaków, najwyżej położona 
wieś w Beskidzie Śląskim i bodaj 
najpiękniej usytuowana - z 
panoramą na całą okolicę -  świętuje 
w tym roku swoje 300-lecie. 
Jubileusz jest  hucznie obchodzony 
przez cały rok. Była uroczysta msza 
święta w kościele św. Bartłomieja,  
nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Istebna i wiele innych imprez. 
Jednak w sobotę mieszkańcy 
Koniakowa mieli jeszcze jedną, 
ważną rocznicę - 8o-lecie istnienia 
obchodził Zespół Regionalny 
„Koniaków”. Urszula Gruszka w towarzystwie Danuty Rabin, wójta Koniakowa i Jerzego Nogowczyka, starosty cieszyńskiego

Z życzeniami przybyli zbójnicy ze ZwardoniaSzefowa „Koniakowa” wśród najmłodszych członków zespołu
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Jubileusz 35-lecia obchodzi Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Z tej okazji, 16 listopada o godzinie 18.00 
odbędzie się koncert galowy w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiań-

skiego. Ci, którym nie uda się obejrzeć występu, bądź będą chcieli zobaczyć 
go ponownie, mogą się udać 28 listopada 2012 roku do Chorzowskiego 
Centrum Kultury na godz. 18.30, na Jubileusz Bis. n

W Bielsku – Białej w środę 
rozpocznie się Jesień 
Jazzowa. W tegorocznej, 

dziesiątej edycji imprezy wystąpią 
największe sławy w tej kategorii, 

między innymi Jan Garbarek, 
Tomasz Stańko,  Joshua Redman i 
Charles Lloyd.

Doskonała obsada to najwięk-
szy atut imprezy, której dyrektorem 
artystycznym jest występujący tu 
także co roku Tomasz Stańko. Do 
tej pory wystąpili tu na przykład: 
gitarzysta John Scofield, saksofo-
nista  Ornette Coleman, pianista 
Chick Corea z wibrafonistą Garym 
Burtonem, i wielu innych. n

W piątek, 16.11.2012r. o godz. 
19.00 w sali koncertowej 
Akademii Muzycznej im. 

Karola Szymanowskiego przy ul. 
Zacisze 3  nastąpi oficjalne otwarcie 
IX Międzynarodowego Konkursu 
Dyrygentów im. Grzegorza Fitel-
berga, połączone z inauguracyjnym 
koncertem w którym usłyszymy 
prawykonania aż dwóch utworów 
- „Uwertury koncertowej”  Stanisła-
wa Moryto, oraz „Beauty Radiated 

in Eternity” Eugeniusza Knapika 
Utwory wykona Orkiestra Sym-
foniczna i Chór Filharmonii Ślą-
skiej pod dyrekcją Mirosława Jacka 
Błaszczyka.

Impreza, którą w tym roku objął 
honorowym patronatem Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski odbywa się w cyklu 
czteroletnim od 1979 roku. Od 1980 
konkurs zrzeszony jest w Świato-
wej Federacji Międzynarodowych 

Konkursów Muzycznych w Genewie. 
W Jury zasiadają wybitni dyrygenci 
z całego świata, a laureaci Konkur-
su należą dziś do międzynarodowej 
czołówki młodych dyrygentów. Wy-
stępują na najbardziej prestiżowych 
estradach koncertowych i kierują 
wielkimi orkiestrami symfonicznymi. 
Zwycięzca otrzyma Złotą Batutę i 250 
tysięcy Euro, a rywalizować o tą na-
grodę będzie 50 młodych dyrygentów 
z całego świata. n

W najbliższą sobotę, 17 listo-
pada 2012 r. o godz. 19.30 w Sali 
im. G. Fitelberga wystąpi wybitna 

altowiolistka Tabea Zimmermann 
Towarzyszyć jej będzie Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego 

Radia w Katowicach. Koncert 
poprowadzi nowy dyrektor ar-
tystyczny - Alexander Liebreich 

Po raz pierwszy w Polsce 
będzie można usłyszeć  „Medy-
tację” Toshia Hosokawy, uzna-
wanego dziś za najwybitniejszego 
współczesnego kompozytora 
japońskiego. Urodzony w 1955 
r. w Hiroszimie Hosokawa swój 
utwór poświęcił pamięci ofiar tsu-
nami. „Medytacja” powstała rok 
temu a jej premierowe wykona-
nie – pod dyrekcją Alexanda Lie-
breicha – miało miejsce podczas 
Tongyeong International Music 
Festival, w marcu tego roku. 

Orkiestra pod dyrekcją nowego 
szefa wykona też  Koncert na altów-
kę i orkiestrę Der „Schwanendreher”  
Paula Hindemitha, w którym partię 
solową wykona Tabea Zimmermann, 
a na deser usłyszymy II Symfonię 
Johannesa Brahmsa.  n

Przez dwa miesiące w katowickim 
Rondzie Sztuki będzie można 
oglądać niepokazywane dotąd 

w Polsce grafiki Pabla Picassa.
Prezentowany w Katowicach 

cykl grafik pod tytułem „Dekli-
nacje” powstawał od marca do 
października 1968 roku. Picasso 
stworzył wówczas prace nawią-
zujące do klasyki malarstwa, 
inspirowane cyrkiem, ilustracje 
książkowe i grafiki erotyczne. 
Wystawa odbędzie się ramach 
tegorocznego festiwalu Ars 

Cameralis, a zaprezentowana 
kolekcja prac Picassa należy do 
rodziny Crommelynck, której 
nestorem był dramaturg Fernand 
Crommelynck. W jego domu 
spotykała się prawdziwa intelek-
tualno-artystyczna śmietanka 
Paryża. Bywali tu między innymi 
James Joyce, Ernest Hemingway, 
Jean-Paul Sartre i Pablo Picasso.  
Wystawie, która potrwa od 15 
listopada do 15 stycznia, towa-
rzyszyć będą publikacje i projekcje 
filmów poświęconych twórcy. n

Ciekawie zapowiadają się naj-
bliższe dni w tyskim Teatrze 
Małym. W sobotę z dwoma 

przedstawieniami „Wujaszka Wanii” 
Antoniego Czechowa wystąpi teatr 
Bagatela z Krakowa. Na scenie zoba-
czymy: Pawła Sanakiewicza, Urszulę 
Grabowską, Magdalenę Walach, Alicję 
Kobielską, Dariusza Starczewskiego, 
Wojciecha Leonowicza, Marka Boguc-
kiego i Piotra Różańskiego. Początek 
o godz. 17.00 i 20.00

Spektakl prezentowany jest w 
ramach III edycji Teatru Konesera. 
Jest to cykl przedstawień nieco trud-
niejszych w odbiorze, przeznaczonych 
dla odbiorcy bardziej wymagającego. 
Raz w miesiącu prezentowane jest 
takie przedstawienie mistrzowskie, 
pokazujące kunszt sztuki aktorskiej i 

reżyserskiej. Spektakle te realizowane 
są w różnych teatrach Polski a wysta-
wiane od września do czerwca.

Z kolei w poniedziałek o 17.30 
i 20.30 warszawski teatr Buffo 

zaprezentuje „Boening – Boening” 
Marca Camelottiego. Wystąpią mię-
dzy innymi: Magdalena Boczarska, 
Olga Bołądź, Dominika Figurska, 
Szymon Bobrowski n

Jesień na jazzowoDyrygenci 
rozpoczynają 
rywalizację

„Silesianie” świętują

Po raz pierwszy w Polsce

Picasso w Rondzie

Teatr Mały koneserom i nie tylko
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Śmierć na pasach
71-letnia kobieta została śmiertelnie po-
trącona na przejściu dla pieszych. Sprawca 
uciekł z miejsca wypadku, ale szybko zo-
stał zatrzymany przez policję. 

Do wypadku doszło na ul. Oświęcim-
skiej w Siemianowicach Śląskich. Jadący 
oplem mężczyzna potrącił mieszkankę 
Siemianowic Śląskich. Kobieta przechodziła 
przez przejście dla pieszych. Sprawca wy-
padku nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł. 
W wyniku poniesionych obrażeń 71-latka 
zmarła. 26-letni kierowca wpadł godzinę 
później w policyjnej obławie. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że w chwili wypadku 
był trzeźwy. O jego losie zdecyduje proku-
rator i sąd. n

Wpadł 
pod tramwaj
Chwila nieuwagi mogła skończyć się dla 
69-letniego mężczyzny tragicznie. Miesz-
kaniec Zabrza z urazem głowy oraz klatki 
piersiowej trafił do szpitala. 

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżo-
wania ulic Wolności i Pawliczka w Zabrzu. 
Tramwaj linii nr 5 potrącił przechodzącego 
przez przejście dla pieszych mężczyznę. 
Motornicza tramwaju wyjaśniła, że gdy 
tylko zobaczyła zabrzanina,  dawała sygnały 
dzwonkiem. Próbowała także hamować. 
Poszkodowany 69-latek z urazem głowy 
oraz klatki piersiowej został przewieziony 
do szpitala w Biskupicach. Ruch tramwa-
jowy na linii Zaborze – Zabrze Centrum 
był wstrzymany przez ponad godzinę. n

Kobieta pobiła  
i okradła 68-latka
Kobiety to wcale nie słaba płeć. Udo-
wodniła to 52-lenia mieszkanka Bielska-
-Białej, która pobiła mężczyznę, ukradła 
mu dokumenty i pieniądze, a na koniec 
wyrzuciła go z mieszkania. 

Policjanci dostali zgłoszenie o błąka-
jącym się po dzielnicy Cygański Las męż-
czyźnie, który został pobity. 68-latkowi 

skradziono także dokumenty i pieniądze. 
Zdumiewające było to, że sprawcą – a raczej 
sprawczynią - okazała się kobieta. Była to 
52-latka, od której mężczyzna wynajmował 
mieszkanie. Podczas przeszukania zostały 
odnalezione skradzione dokumenty oraz 
pieniądze. Wobec 52-letniej mieszkanki 
Bielska-Białej zastosowano dozór policyj-
ny. Amatorce boksu grozi do dwunastu lat 
więzienia. n

Małżeństwo  
handlowało  
narkotykami
Nietypowy sposób na zarabianie pieniędzy 
wybrało sobie małżeństwo z Bytomia. W 
ich domu można było kupić amfetaminę 
oraz marihuanę. Teraz grozi im kara do 
10 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali 27-letniego męż-
czyznę oraz jego 29-letnią żonę. Podczas 
przeszukania ich mieszkania w Szom-
bierkach, policjanci znaleźli spore ilości 
narkotyków. Między innymi amfetaminę, 
z której można przygotować ponad 350 
działek dilerskich oraz ogromne porcje 
marihuany i haszyszu. Czarnorynkowa 
wartość narkotyków, to ponad 11 tysięcy 
zł. Małżonkowie zajmowali się wprowadza-
niem na rynek narkotyków znacznej ilości, 
za co grozi im kara nawet do dziesięciu lat 
więzienia.  n

Wielka demolka  
w Świętochłowicach
Zdemolowane witryny sklepów, uszko-
dzonych kilka samochodów i motocykl 

- to krajobraz, który pozostawili po so-
bie chuligani na ulicy Chorzowskiej w 
Świętochłowicach.

Czwórka wandali idąc  Chorzowską 
niszczyła wszystko, co napotkała na swojej 
drodze. Za obiekt ataku wzięli sobie mię-
dzy innymi trzy zaparkowane samochody, 
rolety wystawowe sklepów i motorower. W 
niektórych sklepach wybite zostały także 
szyby. Świadkowie zeznają, że młodzi lu-
dzie „szli jak huragan”. Napastnikom nie 
spodobała się również interwencja policji i 
podczas zatrzymania znieważyli funkcjo-
nariuszy. Chuligani to mieszkańcy Święto-
chłowic w wieku od 19 do 26 lat. Niektórzy 
z nich byli już wcześniej znani policji. 
Prokurator zastosował wobec wszystkich 
sprawców dozór policyjny. Za zniszczenie 
mienia grozi im pięć lat odsiadki i odszko-
dowania na rzecz poszkodowanych. Sprawa 
jest rozwojowa, gdyż nadal zgłaszają się do 
komendy osoby, których własność została 
zniszczona.  n

Śmierć 
motocyklisty
Tragicznie zakończyła się próba wyprze-
dzania dla mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. 
44-latek po zderzeniu z busem poniósł 
śmierć na miejscu. 

Do wypadku doszło na remontowanym 
wiadukcie przy ulicy Pszczyńskiej w Jastrzę-
biu-Zdroju. 44-letni motocyklista podczas 
wyprzedzania busa, uderzył kierownicą 
w jego bok. Przewrócił się i wpadał pod 
tylne koła pojazdu. Niestety, obrażenia 
mężczyzny okazały się śmiertelne. Busem 
nikt nie podróżował. Jego 57-letni kierowca 
był trzeźwy. n

Cztery osoby 
ranne w wypadku
Alkohol był przyczyną bardzo groźnego 
wypadku na placu Teatralnym w Zabrzu. 
Pijany kierowca uderzył w słup trakcji 
tramwajowej. Cztery osoby trafiły do 
szpitala. 

Kierowca volkswagena golfa jechał 
w kierunku centrum miasta. Samochód 
znajdował się w rejonie placu Teatralne-
go, kiedy zjechał na pobocze, a następ-
nie uderzył w słup trakcji tramwajowej. 
Pierwsi pomocy poszkodowanym udzielili 
pracownicy remontujący torowisko. Wcze-
śniej mieli dużo szczęścia, bo niewiele 
brakowało, aby volkswagen  ich starano-
wał. W wyniku wypadku ranni zostali 
27-letni kierowca, jego 21-letni kolega, a 
także dwie dziewczyny w wieku 16 i 17 lat. 
Wszyscy trafili do zabrzańskich szpitali. 
Prawdopodobnie główną przyczyną wy-
padku był alkohol. Kierowca miał ponad 
półtora promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.  n

Agresywny  
wnuczek
Nastolatek z Częstochowy, kiedy tylko 
potrzebował pieniędzy, był wobec swojej 
babci bezwzględny. Kobieta nie wytrzy-
mała tego terroru i zawiadomiła policję. 

To nie pierwszy raz, kiedy czterna-
stolatka zatrzymała częstochowska poli-
cja. Tym razem złapano go na gorącym 
uczynku po tym, jak groził użyciem siły i 
żądał od swojej babci pieniędzy. Chłopak 
od października aż 16 razy dopuścił się 
takich wymuszeń od starszej kobiety. W 
każdym z tych przypadków żądał pie-
niędzy na papierosy, grożąc pobiciem i 
zdemolowaniem mieszkania. Szarpał i 
popychał 61-letnią kobietę. Po ostatniej 
awanturze, w której zagroził, że ją zabije, 
częstochowianka powiadomiła policję. 
Policjanci wystąpili do sądu z wnioskiem 
o umieszczenie agresywnego nastolatka w 
schronisku dla nieletnich. n

Piroman 
w rękach policji
Mężczyzna przez sześć lat aż szesnaście 
razy próbował podpalić las. Kolejnej próby 
na pewno nie będzie, bo 26-latek w końcu 
został zatrzymany. 

Podpalacza tropiono od kilku lat. Do 
pierwszego podpalenia lasu doszło w 
czerwcu 2006 roku w Strzebiniu. Akcja 
gaśnicza spowodowała, że ogień został 
szybko ugaszony, ale ten pożar zapo-
czątkował serię kolejnych. Od 2006 do 
sierpnia 2012 roku strażacy w Strzebiniu 
i Kaletach interweniowali aż piętnaście 
razy. Dopiero zabezpieczony materiał 
dowodowy pozwolił ustalić tożsamość 
piromana. Okazał się nim mieszkaniec 
gminy Koszęcin. Mężczyzna przyznał się 
do stawianych mu zarzutów. Grozi mu 
pięć lat więzienia. n

Tragedia na torach w Byto-
miu. W okolicach ulicy Sie-
mianowickiej zginęła  kobieta, 
potrącona przez lokomotywę.

Jak wynika z ustaleń po-
licji, 57-letnia mieszkanka 

Bytomia   zbierała na torach 
kolejowych rozsypany z po-
ciągu koks. Prawdopodobnie 
nie zauważyła nadjeżdżają-
cego pociągu. Została po-
trącona przez lokomotywę 
jadącą Bytomia do Chorzowa 

- Batorego. Kobieta w wy-
niku odniesionych obrażeń 
zginęła na miejscu. Ruch na 
szlaku kolejowym Bytom - 
Chorzów był utrudniony. 
55-letni maszynista był 
trzeźwy. n
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Wszystko zaczęło się w 
2003 roku, kiedy lekarz 
skierował go na basen 
z powodu skrzywienia 

kręgosłupa. - Miałem siedemnaście lat, 
gdy trafi łem na basen w Sosnowcu. Pod 
okiem Tomasza Burtana nauczyłem się 
całkiem nieźle pływać. Spotkałem też 
Adama Chmielowskiego, który szybko 
zaraził mnie triathlonem. Tak to wszyst-
ko się zaczęło. Warto dodać, że przed 
rozpoczęciem treningów nie uprawiałem 
żadnych innych dyscyplin sportu – wspo-
mina Sylwester Kuster. 

Ośmiogodzinny 
trening

Dziś zawodnik z 
Dąbrowy Górniczej 
jest pięciokrotnym 
mistrzem Polski i 

chce rywalizować z 
najlepszymi na świecie. Już zdołał 
wywalczyć czwarte miejsce podczas 
wrześniowych zawodów Pucharu 
Świata w Korei Południowej. Jego 
marzeniem jest start na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 
roku. W  tym celu już teraz w pocie 
czoła pracuje na swój przyszły sukces. 
Rocznie przepływa około 800 km, 
przejeżdża około 7000 km i przebiega 
1800 km. Te wyniki imponują, ale 
okazuje się, że ludzki organizm stać 
na jeszcze większy wysiłek. - Jest 
taka opinia wśród sportowców, że 
triathloniści, to najbardziej pracowici 
zawodnicy i trudno z tym faktem po-
lemizować. Ja pod względem treningu 
nie doszedłem jeszcze do poziomu 
najlepszych zawodników na świecie, 
którzy trenują po osiem godzin każdego 
dnia - i proszę mi wierzyć to nie są 
lekkie treningi. Ja ćwiczę mniej, bo 4-6 
godzin dziennie, ale mam nadzieję, że 
przed Igrzyskami w Rio będę już na 
odpowiednim poziomie, aby dołączyć 
do triathlonowej elity. Na co dzień 
trenuję w Dąbrowie Górniczej, pły-
wam w sekcji pływackiej pod okiem 
trenera Mariusza Waliczka. Lubię 

biegać na wszystkich Pogoriach i w 
parku Zielona, a tras kolarskich znam 
bardzo dużo, lecz moja ulubiona to 
Niegowonice. Zimą z powodu pogody 
jesteśmy zmuszeni wyjeżdżać za gra-
nicę w cieplejsze miejsca, takie jak RPA 
czy Hiszpania – opowiada 27-latek. 

Ile wysiłku trzeba włożyć w przygo-
towanie się do każdego startu doskonale 
wie Adam Giza. Kiedyś, jako junior wie-
lokrotny medalista mistrzostw Polski w 
triathlonie, a dziś prezenter telewizyjny. 
- Triathlon nie bez powodu nazywany 
jest sportem dla ludzi z żelaza. Miałem 

okazję trenować tę dyscyplinę sportu. Pa-
miętam, że gdy zostałem członkiem kadry 
narodowej,  nie było dnia w moim kalen-
darzu bez dwóch, czy trzech treningów. 
Wyczynowi triathloniści o świcie skaczą 
do basenu i przepływają kilka kilometrów. 
Przed obiadem zdążą zaliczyć drugi tre-
ning - jakieś 120 minut jazdy na rowerze. 
Wieczorem jest czas na bieganie. Często 
zdarza się, że potem zawodników czeka 
jeszcze siłownia albo odnowa biologiczna 
– opowiada Adam Giza. Trening to jed-
nak nie wszystko, ponieważ zawodowcy 
muszą zadbać o każdy szczegół. - Przy 
tak dużej aktywności fizycznej można 
jeść wszystko. Jednak, aby trening był 
efektywny trzeba jeść mądrze i wybierać 
wartościowe rzeczy, żeby organizmu nie 
męczyć dodatkowym trawieniem pustych 
kalorii. Krótko mówiąc selekcjonuję skład 
posiłków i wiem co po jakim treningu 
powinienem zjeść oraz w jaki sposób to 
przygotować. W mojej codziennej diecie 
można znaleźć dużo warzyw, węglowoda-
nów, owoców, ryb i mięsa. Mogę również 
zdradzić, że podstawą są banany. Jem je 
w ogromnych ilościach – przed, po i w 
trakcie treningów – wyjaśnia Sylwester. 

„Ja tu nie walczyłem 
z rywalami, 
tylko walczyłem o życie”

W tym sporcie ważny jest każdy 
szczegół. Dlatego nie można zaniedbać 
żadnej z trzech dyscyplin, bo te braki 
natychmiast zostaną obnażone podczas 
zawodów. Często trzeba  zmierzyć się nie 
tylko ze swoimi rywalami, ale również z 
własnymi słabościami i niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. 

- Właściwie każdy start w światowej 
elicie, jeśli nie jesteś przygotowany na  sto 
procent, jest trudny. Tu nie ma zabawy, 

bo trzeba mieć świetną kondycję, żeby 
przy obecnym poziomie w ogóle nawiązać 
walkę. Jednak miałem kilka takich star-
tów, podczas których zerwał się sztorm, 
padał grad albo fale miały dwa metry. 
W końcu nieraz pływaliśmy w oceanach 
i morzach w takich warunkach, przy 
których normalni ludzie nie weszliby do 
wody. Pamiętam, co powiedział mi po 
takim jednym występie mój przyjaciel: 
„ja tutaj nie walczyłem z rywalami, tylko 
walczyłem o życie”. Wtedy to było drama-
tyczne wyznanie, ale teraz lubimy się z 
tego pośmiać – wspomina dąbrowianin. 

Standardowy dystans triathlonu 
to 1,5 km pływania, 40 km jazdy na 
rowerze a na koniec jeszcze 10 km bie-
gu. Mimo że ten sport wymaga od nas 
nadludzkiego wysiłku, chętnych do jego 
uprawiania wciąż przybywa. - Nie ma co 
się bać i warto spróbować. Jeśli chcesz coś 
zmienić w swoim życiu, triathlon na pew-
no to zmieni i to na lepsze. Jest to sport dla 
każdego. Myślę, że nie jest monotonny i 
stawia konkretne wyzwania, a przy okazji 
daje mnóstwo satysfakcji po  ukończe-
niu zawodów. Ponadto wszechstronnie 
kształtuje człowieka oraz jest świetny 
zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i 
psychicznego. Myślę, że każdy kto lubi 
jakąkolwiek aktywność fi zyczną powinien 
spróbować, a różnorodność dystansów jest 
na tyle duża, że każdy znajdzie coś dla 
siebie. Można się cieszyć tym sportem, a 

jednocześnie dowiedzieć się jakie możli-
wości ma nasz organizm. Jestem pewien, 
że już wkrótce triathlon będzie w Polsce 
równie popularny, jak na całym świecie 
– mówi z optymizmem Kuster. 

Występy Sylwestra Kustera na pew-
no w tej promocji pomagają. Obecnie 
sportowiec jest po okresie roztrenowa-
nia, a pierwsze poważne starty czekają 
na niego dopiero w maju. Jednak już 
teraz wszystko będzie podporządko-
wane najważniejszym zawodom, które 
odbędą się za cztery lata w Brazylii. - Jest 
zawodnikiem bardzo wytrwałym. Znam 
go od lat. Mieliśmy okazję razem starto-
wać w zawodach. Postanowił walczyć o 
najwyższe laury i to mu się udało. Na 
pewno pomaga mu w tym bardzo duża 
konsekwencja w działaniu. Triathlon 
to sport, w którym oprócz ciała liczy 
się także przygotowanie mentalne do 
nadludzkiego wysiłku. Sylwek jest tak 
przygotowany, że gdy ciało mówi do-
syć, umysł potrafi  jeszcze dołożyć kilka 
procent wysiłku. Cały śląski triathlon 
trzyma za niego kciuki i mamy nadzieję, 
że zakwalifi kuje się na kolejne Igrzyska 
Olimpijskie – podkreśla Adam Giza.

Jeżeli zawodnik z Dąbrowy Górni-
czej dalej będzie tak konsekwentny w 
swoim działaniu oraz nie zabraknie mu 
ambicji i determinacji, to na pewno ten 
cel zostanie zrealizowany. 

Adrian Leks

Najpierw pływają, później przesiadają się na rower, a na koniec, jakby tego było jeszcze mało - biegają. 
Dlatego triathlon to sport dla prawdziwych twardzieli, a do nich na pewno zalicza się Sylwester Kuster. 

Sport dla ludzi z żelaza

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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STANOWIMY CZYSTĄ ENERGIĘ
VOLEN S.A. jest fi rmą specjalizującą się w usługach z zakresu realizacji inwestycji 
w energetyce oraz prac związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i przemysłowych. 

ENERGETYKA SŁONECZNA
Energia słoneczna jest najdynamiczniej 

rozwijającym się i coraz szerzej roz-
powszechnionym źródłem energii 

na całym świecie. Jej popular-
ność wciąż rośnie, ponieważ 

wytwarzanie energii ze słoń-
ca stanowi jeden z łatwiej-
szych sposobów na jej po-
zyskanie wśród wszystkich 
źródeł energii odnawial-
nych. Dodatkowym czyn-

nikiem wpływającym na 
rozwój energetyki słonecznej 

w Polsce jest zapowiadana no-
welizacja ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, która w znaczny 
sposób poprawi rentowność tego typu 

inwestycji.   

Biuro w Katowicach
ul. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
tel. +48 32 793 71 98
fax: +48 32 793 71 99

www.volensa.euwww.volensa.eu
biuro@volensa.eubiuro@volensa.eu

OGÓLNY ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI
Oferujemy wykonanie prac 
związanych z branżą elektryczną 
i automatyczną w różnego typu 
instalacjach technologicznych 
w wielu gałęziach przemysłu, 
między innymi:

automatyka przemysłowa
automatyzacja procesów 
przemysłowych, oprogramowanie 
systemów sterowania, 
wizualizacja procesów 
technologicznych, automatyzacja 
linii produkcyjnych oraz maszyn…

branża energetyczna
instalacje podawania biomasy, 
instalacje nawęglania, 
odpopielania…

górnictwo
systemy transportu urobku, 
zakłady przeróbki mechanicznej 
węgla...

ochrona środowiska
procesy oczyszczania ścieków 
oraz uzdatniania wody...

inne gałęzie przemysłu:
przemysł metalurgiczny, 
cementowo-wapienniczy, 
chemiczny, automatyzacja linii 
produkcyjnych oraz maszyn.

Jesteście młodą fi rmą, która działa na 
rynku dopiero od dwóch lat. Jak odnajdu-
jecie się w branży i czy macie już pierwsze 
sukcesy na swoim koncie?

Witold Mirski, Prezes Zarzą-
du Volen S.A.: - Rzeczywiście 
początki nie były łatwe. Jak Pan 
zauważył, rozpoczynaliśmy 
działalność w okresie kryzysu, 
gdy większość fi rm, aby zapew-
nić sobie zlecenia zaniżało moc-
no ceny. Ale udało nam się wejść 
na rynek zdobywając zaufanie 
renomowanych fi rm takich jak Skanska SA, 
na zlecenie której realizujemy dwuletni kon-
trakt w oczyszczalni ścieków w Skawinie. Pro-
wadzimy tam w kompleksowy sposób prace 
związane z modernizacją systemu automa-
tyki oraz prace elektryczne.

Proszę rozwinąć motto fi rmy „Stanowi-
my czystą energię”. 
- W swojej działalności bardzo mocno 
zwracamy uwagę na ekologię. Dlatego też 

postanowiliśmy zainwestować w „zieloną 
energię” poprzez budowę dwóch elektrowni 
słonecznych o łącznej mocy ok. 1,5 MW. Z 
drugiej strony jesteśmy fi rmą młodą i więk-
szość naszej kadry, to również ludzie mło-
dzi i energiczni, pełni nowych pomysłów, co 

tworzy pewien swoisty „energetyczny” styl 
pracy fi rmy.

Jakie korzyści mogą wyniknąć z wybudo-
wania dwóch elektrowni 
słonecznych? Czy to może 
być moment przełomowy 
dla fi rmy, który zaprocen-
tuje w przyszłości?
- Korzyści będą na pewno 
w wielu płaszczyznach. W 
wymiarze ekologicznym – 
produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych prowadzi do 

zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
W wymiarze ekonomicznym – elektrownie te 
zapewnią fi rmie stałe przychody. W wymiarze 
marketingowym – nasza farma fotowoltaiczna 
będzie wtedy jedną z dwóch największych tego 
typu instalacji w Polsce.

Działamy na wielu płaszczyznach


