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W skrócie z 
Bijatyka kiboli
W sumie walczyło około 200 osób. 
Pseudokibice Ruchu Chorzów bili się 
z koalicją GKS-u Katowice, Górnika 
Zabrze i czeskiego Banika Ostrava. Do 
gigantycznej ustawki doszło przy okazji 
sparingu pomiędzy Rozwojem Katowice 
i Ruchem Chorzów.
Cynk o zadymie dostali policjanci 
zabezpieczający kontrolne spotkanie. 
Z informacji wynikało, że w rejonie 
ogródków działkowych przy ulicy 
Budowlanych w Katowicach zebrała się 
duża grupa pseudokibiców kilku klubów 
i szykuje się do walki. Kibole chyba nie 
spodziewali się tak szybkiego przybycia 
policjantów, bo uciekając zostawili 
w popłochu aż 21 aut. Policja złapała 
na miejscu 12 uczestników ustawki. 5 
kolejnych – już po bijatyce – musiało 
trafić z obrażeniami do szpitala. Siedmiu 
podejrzanych w wieku od 20 do 30 lat 
usłyszało już zarzuty udziału w bójce. 
Grozi im 3 lata odsiadki. Prokuratura 
objęła ich policyjnym dozorem i zakazami 
stadionowymi. Policja namierza teraz 
właścicieli porzuconych samochodów 
oraz pozostałych uczestników ustawki.

Niebezpieczny Stadion Śląski
To, co wiadomo było od miesiąca, teraz 
zostało formalnie potwierdzone. Projekt 
Stadionu Śląskiego został nieprawidłowo 
wykonany. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego zatwierdzi wyniki 
ekspertyzy dotyczące usterek.
Zatwierdzenie wyników oznacza koniec 
impasu na placu budowy legendarnego 
Kotła Czarownic. Projekt zgodnie 
z wytycznymi naukowców zostanie 
skorygowany, aby spełniał więcej reguł 
bezpieczeństwa. Korekta oznacza 
przeprojektowanie krokodyli i dołożenie 
dwóch lin. Ma to zająć projektantom 
około miesiąca. Dotychczasowy koszt 
przebudowy Stadionu Śląskiego to 
465 mln zł, z czego 110 mln zł to 
dotacja ministerstwa. Reszta to środki 
samorządu województwa śląskiego. 
Dotychczasowe roboty dodatkowe 
kosztowały ponad 34 mln zł.

Rusza proces w sprawie wypadku 
w Przybędzy
Proces dotyczący wypadku w Przybędzy 
rozpocznie się 8 lutego. Do zderzenia 
busa z ciężarówką doszło w marcu 2012 
roku. W wyniku tragicznego wypadku 
zginęło 8 osób, a 10 zostało rannych.
Wszystkie ofiary oraz poszkodowani to 
kierowca i pasażerowie busa, którym 
podróżowali górnicy z KWK Mysłowice-
Wesoła. Śledczy w sprawie wypadku 
oskarżyli dwie osoby. Januszowi S. 
– kierowcy ciężarówki, zarzuca się 
nieumyślne spowodowanie katastrofy 
w ruchu lądowym. Grozi mu do 8 lat 
więzienia. Prokuratura w akcie oskarżenia 
podkreśliła, że kierowca jechał zbyt szybko. 
Ponadto ciężarówka używana do przewozu 
drewna była w złym stanie technicznym, 
a naczepa była źle połączona z ciągnikiem 
siodłowym. Sam samochód także miał 
sporo wad, które zdaniem biegłych mogły 
przyczynić się do drogowej katastrofy. 
Drugą osobą oskarżoną jest diagnosta, 
który w 2011 roku dopuścił ciężarówkę do 
ruchu, pomijając takie wady samochodu 
jak wadliwe pęknięcia ramy, zużyte 
opony, wadliwe hamulce, czy brak świateł 
obrysowych ciężarówki.

Fotoradary na polskich 
drogach. Było ich dużo, będzie 
jeszcze więcej. Narodowy Pro-
gram Poprawy Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego zakłada m.in. 
zamontowanie 160 kolejnych ta-
kich urządzeń.

 Czy takie rozwiązania zwięk-
szą bezpieczeństwo na drogach? 
Sprawdzić chce to NIK. Pod lupę 
trafią wszystkie instytucje, które 
mierzą do kierowców z fotorada-
rów. Po kontroli ma być jasne – czy 
ktoś chciał zadbać o zdrowie i życie 
kierowców, czy po prostu chodziło 
o załatanie dziury budżetowej.

Ulicę Strzelców Bytomskich 
w Bytomiu wielu traktuje, jak drogę 
szybkiego ruchu. – Tu jest na tyle do-
bra droga. Szeroka, bezpieczna i bez 
przejść dla pieszych. Tak naprawdę 
ograniczenie prędkości do 50 km/h 
w tym miejscu jest całkowicie nie-
adekwatne do bezpieczeństwa, jakie 
zapewnia ta droga – uważa Woj-
ciech Czajka, który został ukarany 
mandatem. Z policyjnych statystyk 
wynika jednak, że to najbardziej 
niebezpieczna ulica w Bytomiu. 
Nie ma tu roku bez ofiar. W 2012 
doszło tu do blisko dwustu kolizji 
i wypadków. – To droga, na której 
kierowcy rozwijają czasami nad-
mierne prędkości. Dlatego w tych 
miejscach policjanci kontrolują 

prędkość – tłumaczy asp.szt. Adam 
Jakubiak, KMP w Bytomiu.

Od lat czarny punkt na by-
tomskiej mapie nie doczekał się 
fotoradaru na stałe. O ile tu zdzi-
wienia pewnie by nie wzbudził, 
o tyle miejsc, w których nigdy nie 
powinien stanąć też jest całkiem 
dużo. Najwyższa Izba Kontroli ma 
wątpliwości czy obsianie polskich 
dróg takimi instalacjami ma na 
celu tylko poprawę bezpieczeń-
stwa. – Chcemy sprawdzić, czy 
rzeczywiście wystawianie radarów 
wynika z analiz, które wykazują, że 
w danych miejscach dochodziło do 
wypadków i do kolizji – stwierdza 
Jacek Jezierski, prezes Najwyższej 
Izby Kontroli. W internecie można 
ocenić program bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Na specjalnie 
przygotowanej mapie zaznaczone 
są fotoradary w całej Polsce. Kon-
sultacje w sieci mają pomóc w wy-
borze: które zlikwidować, a które 
postawić w innym miejscu. Opinie 
internautów już teraz są druzgocące. 
Zwłaszcza dla fotoradarów, które 
ustawia straż miejska. Co ciekawe, 
samorządowa aktywność w tej dzie-
dzinie nie podoba się też ministrowi 
transportu. – Zobowiążemy gminy 
po raz kolejny, by wystąpiły o wnioski 
lokalizacyjne i żeby ponownie ocenić 
racjonalność stosowania. Ja wiem, że 

to psuje ludziom krew – zbadamy 
to i wyeliminujemy wszelkie niepra-
widłowości – powiedział Sławomir 
Nowak, minister transportu dla 
RMF FM.

Ale nie tylko gminy są tu 
winne – odpowiada jeden z po-
przedników ministra Nowaka. 
– Najbardziej częstym fotografem 
w Polsce jest pan minister Nowak. 
To jest jakieś kuriozum, to jest 
pierwszy rząd, który zaplanował 
wpływy z mandatów karnych od 
kierowców – uważa Jerzy Polaczek, 
były minister transportu, PiS. 
W zeszłym roku rzeczywiście za-
planowano ponad miliard złotych, 
które mieli wpłacić do budżetu 
kierowcy ukarani mandatami. 
Najłatwiej złapać ich na zdjęcie, 

choć oficjalne tłumaczenie rządu 
można streścić zdaniem: więcej 
fotoradarów – większe bezpie-
czeństwo na drodze. To, według 
raportu NIK-u, jest na bardzo ni-
skim poziomie głównie z powodu 
stanu polskich dróg. Śmiertelne 
zagrożenie to koleiny. – W Unii 
Europejskiej jezdnie w takim sta-
nie, z uwagi na bezpieczeństwo 
kierowców, są wyłączane z ruchu. 
Gdyby jednak chcieć zastosować 
podobne standardy w Polsce, 
groziłoby to zamknięciem niemal 
połowy dróg – wyjaśnia Katarzyna 
Kopeć, Najwyższa Izba Kontroli.

Zamiast tego na drogach 
o złym stanie technicznym stawia 
się ograniczenia prędkości. Reszta 
dzieje się z automatu.

Fotoradary pod lupą NIK

Mają stać na straży mieszkań-
ców, ale jak się okazuje, w niektó-
rych gminach stoją też na straży 
budżetu. Tak jak w Porębie koło 
Zawiercia. Tamtejsi radni wpadli 
na pomysł, aby budżet miejskiej 
kasy zasilić mandatami i uchwalili, 
że w tym roku straż miejska ma 
do niego wnieść prawie 3 miliony 
złotych. Jeśli do tego dodać, że 
strażników jest tylko dwóch, to 
nie trudno policzyć, że dziennie 
powinni nakładać mandaty na 
kilka tysięcy złotych.

Nowa uchwała porębskich rad-
nych to prawdziwe wejście smo-
ka. Zgodnie z nią, tutejsza straż 
miejska, a dokładnie 2 strażników, 
ma wnieść do budżetu prawie 3 
miliony złotych. – Przyjmujemy 
tę kwotę. Zobaczymy, czy będzie 
realna do zrealizowania w rzeczy-
wistości – mówi Adam Kubisa, 
strażnik miejski. Tylko jak? Jak 
zarobić 2 miliony 700 tysięcy zło-
tych? Wychodzi na to, że man-
datów wystawić trzeba na kwotę 
prawie 1000 razy większą, jak rok 
temu. – Przez 6 miesięcy naszej 
działalności w patrolu dwuosobo-
wym nałożyliśmy 30 kilka grzy-
wien w drodze mandatu karnego 

na kwotę przeszło 3 tysiące złotych 
– informuje Adam Pucek, komen-
dant Straży Miejskiej w Porębie.

– Zaplanowane 2 miliony 700 
tysięcy złotych rocznie, to ponad 
200 tysięcy złotych miesięcznie. 
Zakładając, że strażnik pracuje 251 
dni w roku – dziennie wypracować 
powinien ponad 11 tysięcy złotych. 
Zakładając, że średnia kwota man-
datu to 300 złotych – każdego dnia 
strażnik powinien wypisywać ich 
blisko 40. Co jednak zrobić, gdy ka-
romierz specjalnie surowy nie jest. 
Za najczęściej popełniane wykro-
czenia grozi grzywna od 100 złotych 
– np. za picie alkoholu w miejscach 
publicznych – do około 500 za 
niektóre wykroczenia drogowe. Na 
szczęście jest jeszcze inny sposób. Już 
za 2 tygodnie Poręba przywita nas 
fotoradarem. -Poręba znajduje się 
wzdłuż drogi DK 78, na której jest 
ogromny ruch jak wszyscy wiemy, bo 
to jest trasa właściwie wylotowa ze 
Śląska– mówi Ryszard Spyra, Klub 
Jedność i Przyszłość. – Jeżeli ktoś 
w mieście Poręba, czy tam gdzie są 
ustawione radary w innych gminach 
płaci mandat, to troszeczkę na wła-
sne życzenie – dodaje Marek Śliwa, 
burmistrz Poręby.

Życzenia mają też mieszkańcy. 
Część z nich już postuluje likwida-
cję tego źródła dochodu. – Po co ta 
straż miejska? Po to, żeby podatki 
brali i mandaty za złe parkowanie? 
Straż miejska to tu jest niepotrzebna 
– mówi mieszkanka Poręby. Nic 
bardziej mylnego, bo przecież nie 
dokonuje nikczemnie  wyzysku 
i żadnej grabieży, ale zwiększa bez-
pieczeństwo na drodze – To jest pod-
stawa, a jeżeli będą pieniądze, to tak 
jak powiedziałem, każda złotówka 
nam się przyda, bo potrzeb jest dużo 
– zaznacza Gabriel Zieliński, prze-
wodniczący Rady Miasta w Porębie. 
– Jest chyba sygnałem, że niedobrze 
się w państwie naszym dzieje. To 

taka ostatnia deska ratunku – wy-
ciągnąć pieniądze za wszelką cenę 
– stwierdza Grzegorz Gąska, Klub 
Jedność i Przyszłość.

Tym bardziej, że zdaniem lokal-
nych dziennikarzy ten pomysł nie 
jest szalony, a tylko genialnie prze-
myślaną receptą na chory budżet. 
– Poręba ma ogromne problemy 
finansowe. Przede wszystkim są to 
oszczędności na oświetleniu. Wiem, 
że także były ostatnio problemy 
z wypłatą dla nauczycieli – mówi 
Monika Polak-Pałęga z Kuriera 
Zawierciańskiego. Pytanie tylko, 
czy bezgraniczny wór administra-
cyjnych potrzeb, można zaspoko-
ić jedynie w taki sposób.

Strażnicy mają wypisać mandaty  
na kwotę prawie 3 milionów zł



Mirosław Sekuła został no-
wym marszałkiem województwa 
śląskiego. Były prezes Najwyższej 
Izby Kontroli był rekomendo-
wany przez Platformę Oby-
watelską, SLD zaproponował 
wiceprezydenta Częstochowy 
Przemysława Koperskiego, a PiS 
byłego wicewojewodę śląskiego 
Artura Warzochę. Sekuła wygrał 
jednak zdecydowaną większo-
ścią głosów.

Choć wszystko było wcześniej 
ustalone, nowy marszałek jesz-
cze nie w każdej sytuacji potrafił 
się odnaleźć. Jeszcze przed for-
malnym wyborem zbierał cięgi 
od politycznych przeciwników. 
– Otrzymujecie czerwoną kartkę. 
Już nie pomarańczową jak to było 
dwa tygodnie temu, kiedy odwo-
ływaliśmy pana marszałka Matu-
siewicza, tylko czerwoną za tego 
kandydata – mówi Michał Wójcik, 
radny sejmiku, Solidarna Polska. 
Śląska Platforma kilka tygodni 
temu zadecydowała, że to Miro-
sław Sekuła w prawie dwa lata 
ma posprzątać po Matusiewiczu. 
Z ciepłym przyjęciem nie spotka-
ły się problemy na śląskich torach. 
Ceną za to była dymisja marszał-
ka. – Nie wybieram się na eme-
ryturę. Chcę pozostać w polityce. 
Dzisiaj moją największa radością 

są zbliżające się ferie – oznajmił 
Adam Matusiewicz, ustępujący 
marszałek województwa śląskiego.

Były marszałek teraz rzeczy-
wiście trochę odpocznie, ale pracy 
w województwie jego następca bę-
dzie miał mnóstwo. Druga połowa 
kadencji to poprawa sytuacji na 
kolei, dokończenie modernizacji 
Stadionu Śląskiego oraz uspo-
kojenie sytuacji wokół Muzeum 
Śląskiego. – Wszystkie swoje siły 
poświęcę na pracę dla dobra naszej 
lokalnej społeczności i dla dobra 
naszego regionu. Dla dobra naszej 
ojczyzny – zapowiada Mirosław 
Sekuła, marszałek wojewódz-
twa śląskiego. Opozycja jednak 
grzmiała, że urzędnik, który ostat-
nie lata spędził w Warszawie, nie 
będzie dobrym lekarzem dla ślą-
skiego pacjenta. – Wraz z upływem 
czasu zmienia się rzeczywistość 
samorządowa. Zmienia się prawo, 
ale to co zmienia się najbardziej, 
to sposób myślenia – stwierdza 
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, 
radna sejmiku, SLD.

Za Mirosławem Sekułą gło-
sowała jednak zdecydowana 
większość radnych. – Jestem 
przekonany, że cały zarząd będzie 
pracował na tyle intensywnie, na 
tyle merytorycznie, że wszystkie te 
problemy, które przed nami stoją 

będą rozwiązane w najbliższym 
czasie – podkreślił Mirosław Seku-
ła. W rozwiązywaniu problemów 
nowemu marszałkowi ma pomóc 
nowy zarząd, choć tak napraw-
dę nowy tylko z nazwy. Swojego 
przedstawiciela wymienił PSL. 
Aleksandrę Banasiak zastąpił do 
niedawna wicewojewoda – Stani-
sław Dąbrowa. Trzema głosami 
udało się też utrzymać w koalicji 
województwa śląskiego Ruch Au-
tonomii Śląska. – Mówiliśmy 2 lata 
temu, że możemy być w koalicji, 
bądź opozycji. Do dzisiaj się nic nie 
zmieniło. Widzimy swoje miejsce 
na scenie regionalnej. Oczywiście, 
lepiej mieć wpływ także poprzez tę 
władzę wykonawczą – zaznacza 

Jerzy Gorzelik, członek zarządu 
woj. śląskiego.

Obserwatorzy lokalnej sceny 
politycznej zgodnie mówią – nowy 
marszałek to nie najlepsza, ale 
obecnie jedyna z możliwych opcji. 
– Platforma niestety ma bardzo 
krótką ławkę rezerwową, a Sekuła 
jawi się jako człowiek, który ma rze-
czywiście doświadczenie urzędnicze 
oraz wiedzę ekonomiczną i może 
tej w tym starym zarządzie lekko 
odnowionym brakło – komentuje 
Agata Pustułka, Polska Dziennik 
Zachodni. Odchodzący marszałek 
nowemu zostawił brak społecznego 
zaufania. Obecny przede wszystkim 
z myślą o całej partii, będzie chciał 
je za wszelką cenę odzyskać.

www.kurierpolski24.pl Wydarzenia z TVS 03

W skrócie z 

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

Silesia Cafe  
poniedziałek –piątek  15:45

Gliwice: spory o budżet i nazwę ronda
Rada Miejska w Gliwicach ma za sobą burzliwą 
sesję. Przyjęto na niej budżet. Była też dyskusja 
nad pomysłem niektórych radnych, aby 
jednemu z rond w mieście nadać imię Lecha 
Kaczyńskiego. Pomysł jednak upadł.
Imię tragicznie zmarłego prezydenta RP miało 
nosić rondo przy Toszeckiej. Taki wniosek 
złożyli członkowie Społecznego Komitetu 
Upamiętnienia Bohaterów Narodowych oraz 
gliwicki klub Gazety Polskiej. Radni jednak 
podjęli decyzję, że niedawno powstałe 
rondo nie będzie miało żadnej nazwy. Były 
także inne propozycje, aby rondu nadać 
imię Tadeusza Różewicza lub Edwarda 
Gierka. Uchwalono także budżet, w którym 
jeden z radnych chciał z puli 580 tysięcy 
przeznaczonych na dofinansowanie imprez 
kulturalno-sportowych przesunąć aż 500 
tysięcy na wypożyczalnie rowerów. Poprawka 
została jednak odrzucona. W ramach 
przyjętego budżetu – wydatki określono 
na poziomie 1,5 mld zł. Za te pieniądze 
będą m.in. remontowane drogi w mieście. 
Przebudowane zostaną skrzyżowania ulic 
Dworcowej i Jana Pawła II, Chorzowskiej 
z łącznikiem DK 88, czy Bojkowskiej 
i Rolników. Połączone mają zostać ulice 
Na Piasku i Tarnogórska, przebudowany 
zostanie także most nad Kłodnicą w ciągu 
ulicy Zwycięstwa. W budżecie są też 
pieniądze na dalszą modernizację gliwickiej 
starówki, budowę ścieżek rowerowych oraz 
rozbudowę lotniska.

Koniec Śląskiego Teatru Tańca?
Ponad 800 tysięcy zł. Taką kwotę musi oddać 
Śląski Teatr Tańca. Decyzję podjął minister 
kultury i dziedzictwa narodowego po tym, jak 
na jaw wyszły nieprawidłowości dotyczące 
działalności placówki. To ponad dwie trzecie 
rocznego budżetu teatru.
W związku z tym Damian Bartyla, prezydent 
Bytomia, złożył projekt uchwały dotyczący 
likwidacji placówki. Prezydent zapewnił jednak 
jednocześnie, że likwidacja to najgorszy możliwy 
scenariusz. Próbę zażegnania kryzysu podejmie 
m.in. nowy dyrektor Śląskiego Teatru Tańca, 
Adrian Lipiński. 

Ferrari wkracza na Śląsk
Na to czekają w napięciu miłośnicy motoryzacji 
przez duże M. Chociaż mało który z nich, 
będzie mógł swoje marzenie spełnić i kupić 
super-szybkie oraz ekskluzywne cudeńko. 
W Katowicach powstanie salon Ferrari.
Salon prowadzić będzie firma Maranello 
Motors, część znanej na Śląsku Grupy 
Pietrzak, sprzedającej auta spod znaku Renault 
i Peugeota. Ruszyła już rekrutacja pracowników 
katowickiego salonu. Na razie poszukiwany jest 
mechanik samochodowy i specjalista do spraw 
nowych samochodów. Katowicki salon Ferrari 
będzie drugim takim w Polsce. Pierwszy działa 
już w Warszawie.

Tauron Nowa Muzyka najlepszy
Jury European Festival Awards 2012 doceniło 
Katowice. A dokładnie organizowany 
w mieście festiwal Tauron Nowa Muzyka. 7. 
edycja tej imprezy zwyciężyła w plebiscycie 
podsumowującym organizowane na Starym 
Kontynencie imprezy muzyczne.
Wyróżnienia wręczano w holenderskim 
Groningen. Tauron Nowa Muzyka wygrał 
w kategorii Najlepszego Małego Festiwalu. To 
już druga statuetka, która trafiła do Katowic, bo 
festiwal zgarnął nagrodę także dwa lata temu. 
W tym roku, organizowany w Dolinie Trzech 
Stawów festiwal był jedynym przedstawicielem 
Polski wśród nagrodzonych.

30 jednostek straży pożarnej 
gasiło pożar kościoła św. Jana 
Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach. 
Spłonął drewniany dach i poddasze 
sakralnego obiektu. Pożar objął bli-
sko osiemset metrów kwadratowych.

W pobliskiej kaplicy odbyła się 
msza święta koncelebrowana przez 
metropolitę katowickiego, arcybi-
skupa Wiktora Skworca. Duszpa-
sterz prosił wiernych o modlitwę, 
a także o wsparcie finansowe w celu 
jak najszybszej odbudowy kościoła.

W ogniu stanął kościół przy ulicy 
Wolności. Pożar objął dach i podda-
sze. Zanim na miejscu pojawiła się 
straż, na ratunek ruszyli parafianie. 
Próbowali ocalić drogocenne w ko-
ściele rzeczy, m.in. organy, konfesjonał 
i liturgiczne kielichy. – Wszystko to 
leciało odruchowo. Wszystko się zbie-
rało i  wynosiło. Pierwsze co, to ksiądz 
proboszcz poszedł z najświętszym sa-
kramentem, potem myśmy już wynosili 
z ołtarza to wszystko, co było najbliżej 

– mówi Janusz Poloczek, kościelny 
w parafii pw. św Jana Chrzciciela 
w Orzeszu. Z kościoła udało się 
wynieść wszystko, co najcenniejsze. 
Metropolita katowicki, arcybiskup 
Wiktor Skworc, prosił wszystkich 
mieszkańców województwa o soli-
darność z orzeską parafią: – Modlitwa 
jest potrzebna, ale jest też potrzebna 
pomoc materialna, bo wiadomo, że 
tak mała parafia w krótkim czasie 
z tym wyzwaniem sobie nie poradzi. 
Musi być taka solidarność diecezjal-
na, międzyparafialna i międzyludzka 
– mówił.

Wierni będą mogli wesprzeć od-
budowę kościoła. Dekanat orzeski 
już zapowiedział wsparcie finansowe 
i duchowe. Kościół był ubezpieczo-
ny, ale swoją pomoc zadeklarowały 
już inne śląskie parafie. – Przetrwać 
zimę, zabezpieczyć, budować. I to jest 
nasze zadanie. Myślę, że z pomocą 
Boga, ale też z życzliwością wielu 
damy radę – podkreśla ks. Ambroży 

Siemianowski, proboszcz parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Orzeszu. 

Przez najbliższych kilka miesięcy 
mieszkańcy Jaśkowic będą modlić 
się w kameralnej kaplicy nieopodal 
spalonego kościoła. Inspektor nadzo-
ru budowlanego podjął decyzję o za-
bezpieczeniu zniszczonego budynku. 
– Został wydany zakaz użytkowania 
kościoła z uwagi na katastrofalny stan 

techniczny dachu po pożarze. Właści-
wie całość dachu spłonęła, pozostały 
zgliszcza – informuje Tomasz Kwie-
cień, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Mikołowie.

Fundamenty nie tylko wiary 
są tu solidne. Mieszkańcy Jaśko-
wic mają nadzieję, że do swojego 
kościoła wrócą jeszcze przed Bo-
żym Narodzeniem.

Nowy marszałek województwa śląskiego

Pożar kościoła w Orzeszu



W ubiegłym tygodniu w Kom-
pleksie Zagroń Istebna doszło do 
spotkania Wójta Istebnej Danuty 
Rabin z delegacją Unii Handlowej 
z chińskiego miasta Suzhou. De-
legacji chińskiej, która przybyła do 
Polski na zaproszenie wiceprezesa 
Polskiej Izby Gospodarczej, a jed-
nocześnie właściciela Grupy Holdin-
gowej LINTER Leszka Łazarczyka, 
przewodniczył pan Shen Jiankang .

Goście zaprezentowali założe-
nia swojej organizacji handlowej, 

zaznaczając, że na terenie ich 
działania powstaje 1/4 PKB Chin, 
a 500-tysięczne Suzhou liczy sobie 
już 2000 lat, zaś od 30 należy do 
Chińsko-Singapurskiego Parku 
Przemysłowego. Z kolei Danuta 
Rabin zapoznała gości z atrakcjami 
gminy Istebna, podkreślając dbałość 
mieszkańców beskidzkich miej-
scowości o zachowanie regionalnej 
tradycji, bez szkody dla wprowa-
dzania nowoczesnego sposobu za-
rządzania i wykorzystania walorów 

naturalnych do prowadzenia biz-
nesu. Po zwiedzaniu Kompleksu 
Zagroń, szef chińskiej delegacji 
stwierdził, że to co widzieli na wła-
sne oczy lepsze jest od wszelkich 
rekomendacji i pozwala snuć plany 
wpólnych przedsięwzięć w zakresie 
usług turystycznych, kulturalnych 
oraz współpracę w zakresie natu-
ralnej medycyny chińskiej. Złożył 
jednocześnie zaproszenie na ręce 
Leszka Łazarczyka do rewizyty 
w Suzhou. (jotes)    

Kolejni goście z Chin w Zagroniu
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 Karol Burczyk

Już po raz kolejny Zabrze było 
honorowym gospodarzem tegorocz-
nej gali, która odbbyła się w Domu 
Muzyki i Tańca. Oprócz diamen-
towego, wręczono także kryształo-
we, platynowe i złote Laury. Jeden 
z kryształowych przypadł w udziale 
Rektowi Uniwersytetu Śląskiego 
prof.zw.dr hab Wiesławowi Bany-
siowi, m.in. za partnerską współ-
pracę z przedsiębiorstwami, wspólne 
tworzenie nowych projektów w celu 
zwiększenia innowacyjności i kon-
kurencyjności regionu. Platynowe 
Laury przyznano w takich katego-
riach jak ambasador spraw polskich, 
pro publico bono, kultura i media 
oraz laury dla szefów najbardziej 
kreatywnych firm w regionie. 
Pierwszym, który odebrał platynę 

był Piotr Antonowicz, prezes RUD-
POL – OPA , za m.in. uczestniczenie 
w restrukturyzacji górnictwa, które 
przyczyniło się do powstania no-
wych podmiotów gospodarczych, 
gwarantujących  miejsca pracy dla 
osób odchodzących z górnictwa 
oraz dla osób niepełnosprawnych. 
Wśród złotych laureatów znalazła 
się Fabryka Sprzętu i Narzędzi 
Grupa Kapitałowa FASING SA 
z Katowic za kompetencje pro-
dukcyjne uznane przez rynek, 
czego dowodem jest stały eksport 
do Czech, Rosji i Chin. W trakcie 
tegoroczne j gali przyznano rów-
nież nagrodę specjalną – ORZEŁ 
PIASTÓW ŚLASKICH  z okazji 
jubileuszu 130-lecia Górnośląskich 
i Zagłębiowskich wodociągów dla 
wszystkich przedsiębiorstw, które 
zapewniają powszechny dostęp 
wody. Odbierając ją Jarosław 

Kania, prezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
SA powiedział, że nagroda ta 
każe pamiętać o tych, którzy 130 

lat temu tworzyli zręby zaopatrzenia 
w wodę, o tych którzy uczestniczyli 
w tworzeniu systemu pozwalające-
mu na powstanie GPW – jednego 

z największych w Europie dostaw-
ców wody o najwyższych parame-
trach, zatrudniajacego światowej 
klasy fachowców. 

Laury wręczone
Prawdziwi wielcy ludzie wywołują u nas uczucie, że sami możemy stać się wielcy. Te słowa 
Marka Twaina były mottem, którym Kapituła Regionalnej Izby Gospodarczej kierowała się 
przy wyborze laureatów laurów za 2012 rok. Najwyższy – Diamentowy Laur Umiejętności 
i Kompetencji przyznano Januszowi Lewandowskiemu, komisarzowi europejskiemu  
ds. programowania finansowego i budżetu.
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Mała zakrętka, a cieszy
Ludzie coraz częściej zbierają zakrętki. Dlaczego? Bynajmniej nie jest to żadne dziwne hobby. 
Dzięki zbieraniu zakrętek można ratować środowisko, a przy okazji pomóc potrzebującym. 

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

Zakrętki są wśród nas i stykamy 
się z nimi na każdym kroku. Od 
samego rana, wchodząc do łazienki, 
odkręcając pastę do zębów już trzy-
mamy w dłoni zakrętkę. Idziemy 
do pracy kupujemy napój i mamy 
kolejne zakrętki. Mnóstwo rzeczy 
w naszym domu posiada zakrętki, 
począwszy od dezodorantu, płynu 
do płukania po butelkę po oleju czy 
ketchupie. Niewielu z nas jednak 
zastanawia się nad tym, jak można 
je wykorzystać. A szkoda, bo taka 
mała zakrętka okazuje się bardzo 
przydatna! Dzięki nim możemy 
dbać o środowisko i pomagać np. 
chorym dzieciom.

Ogólnopolska akcja Zakrętki.
info polega na zbiórce rożnego 
rodzaju zakrętek – jest tylko jeden 
wymóg – muszą one być plastikowe. 
Wszystkie pozyskane dzięki zakręt-
kom pieniądze są przekazywane na 
rzecz zakupu sprzętu rehabilitacyj-
nego dla niepełnosprawnych dzieci. 
Jak to działa? Zakrętki może zbierać 
każdy. Ważne żeby sprawdzać, gdzie 
trafiają. – Jest wiele fikcyjnych akcji, 
które nie pomagają dzieciakom ani 
nie wspierają żadnych szczytnych 
celów. Oprócz ochrony środowiska 
mają na celu tylko i wyłącznie zaro-
bek prywatnych osób – mówi Michał 
Żukrowski, prezes Zarządu Fundacji 
Bez Tajemnic, Główny Koordynator 

Programu Zakretki.info – Pomaga-
my nie tylko przyrodzie.

Warto zatem sprawdzić czy 
miejsce, gdzie oddajemy zakrętki 
posiada swój KRS. Po tym numerze 
można sprawdzić, czym tak napraw-
dę dana organizacja się zajmuje. 
Fundacje dodatkowo powinny za-
mieszczać swój statut na stronach 
internetowych. Wtedy osoby, które 
przekazują zakrętki mogą być pew-
ne w 100 proc. w czyje ręce je oddają 
i na jaki cel są przekazywane.

W ramach akcji fundacji Bez 
tajemnic, zebrane zakrętki należy do-
starczyć do najbliższego koordynatora 
lub punktu zbiórki. Tak dostarczony 
materiał jest magazynowany, a następ-
nie hurtowo odbierany przez firmy 
recyklingowe – Zakrętki trafiają do 
przemiału i tworzy się z nich regra-
nulat. Ten z kolei może być ponownie 
wykorzystany do produkcji np.: skrzy-
nek narzędziowych, łopat do śniegu, 
wiader, czy doniczek. Za uzyskany su-
rowiec firmy recyklingowe przekazują 
wcześniej ustaloną darowiznę na konto 
Fundacji, środki w 100 proc. pomagają 
w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla 
niepełnosprawnych dzieci – opowiada 
Michał Żukrowski.

Akcja uzyskuje kwoty 0,90 zł – 
1,60 zł za każdy kilogram surowca 
przekazanego do firmy recyklin-
gowej. Cena zależy od wielu czyn-
ników, np. pochodzenia nakrętek. 
1kg to około 425 sztuk nakrętek po 
wodzie mineralnej lub napojach. 

Jednak czy wszystkie zakrętki się 
nadają? 

– Wszystkie, ale bez papierków, 
gumek czy sreberek. Interesuje nas 
plastik. Zwłaszcza polipropylen. 
Nie jest to jednak warunkiem ko-
niecznym, ponieważ często zakrętki 
nie posiadają w ogóle oznaczeń 
– wyjaśnia koordynator. 

Zbieranie nakrętek to jednak 
nie tylko pomoc dzieciom, ale także 
pomoc środowisku. – Proszę wy-
obrazić sobie, jak burzymy wielką 
galerię handlową, zbudowaną z pla-
stikowych zakrętek, taka wielka góra 
plastiku nie trafia na wysypisko tylko 
z powrotem do recyklingu. Mamy za-
tem jedno wysypisko rocznie mniej, 
które nie będzie nam śmieciło przez 
500 lat lub nawet dłużej. Do tego 
budujemy nawyk segregacji śmieci 
w domach – dodaje Michał.

Fundacja dzięki zakrętkom 
pomogła już w zakupie sprzętu dla 
15 dzieciaków i odzyskała ponad 
250 000 kg plastiku na recykling. 

Maciej Psych Smykowski, ekolog 
z Katowic i członek Partii Zieloni 2004 
przyznaje, że sam zbiera zakrętki. Prze-
strzega jednak przed oszustami. 

– Normalnie jeden kilogram 
zakrętek kosztuje ok. 50 groszy, więc 
potrzeba od 300 do 500 zakrętek, 
zależnie od ich masy. Trzeba uważać 
na oszustów. Firmy w celach mar-
ketingowych organizują podobne 
akcje. Ja sam zbieram, żeby dać na 
schronisko, które ma umowę z firmą 

dającą w zamian jedzenie. Robię to 
dlatego, że lubię to schronisko i tak 
segreguję również śmieci. Ważny jest 
też inny ekologiczny aspekt – od-
kręcone butelki łatwiej się zgniatają 
– mówi Maciej.

Zbierając nakrętki wspomóc 
też można dzieci z Oddziału 
Patologii Noworodkowej w SK1 
w Zabrzu. – Będą one przekazane 
na leczenie noworodków z cięż-
ką niewydolnością oddechową. 
Wybraliśmy nakrętki, dlatego że 
może zbierać je każdy i to na-
prawdę proste – mówi Dominika 
Czachor, jedna z koordynatorek 
przedsięwzięcia. Ci, którzy chcie-
liby wspomóc szpital, więcej  
szczegółów o akcji mogą znaleźć 
na Facebooku, pod nazwą Zimowa 
zbiórka dla dzieciaków.

Plastikowe nakrętki po napo-
jach, kosmetykach i chemii mogą 
także pomóc Kamilce Zdeb, córce 
absolwentki Wyższej Szkoły Huma-
nitas w Sosnowcu, spełnić marzenia 
o samodzielnym poruszaniu się. 
Dziewczynka cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce, a każdy, kto 
chciałby wesprzeć dziecko proszo-
ny jest o przynoszenie zebranych 
nakrętek do Dziekanatu WSH (tam 
znajduje się oznaczone pudełko, 
w którym można zostawić nakrętki 
dla Kamilki). Pierwsza tura zbiórki 
trwa do 29.03.2013r. Nakrętki zo-
staną przekazane do Firmy „Eko-
poldex” z Myślenic, która za 1 tonę 
płaci tysiąc złotych. Za pieniądze 
z zebranych nakrętek zostanie zaku-
piony wózek rehabilitacyjny Kimba, 
który kosztuje około 12 tys. złotych. 

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

Recykling to nic innego jak wy-
korzystywanie odpadów, których 
w dzisiejszych czasach gwałtownie 
przybywa. Zamiast beztrosko wy-
rzucać niepotrzebne już rzeczy, war-
to się zastanowić, czy aby na pewno 
się nam do niczego nie przydadzą. 
Przez nieprzemyślane pozbywanie 
się odpadów po pierwsze zanie-
czyszczamy środowisko, ale także 
przyczyniamy się do marnotra-
wienia cennych surowców. Dlatego 
właśnie tak ważne jest pamiętanie 
o recyklingu, który w ostatnim cza-
sie stal się bardzo modny. Dzieję się 
tak zapewne dlatego, że ekologia 
staje się tematem coraz bardziej 
medialnym, a bycie ekologicznym 
jest po prostu dobrze postrzegane.

Więc, co można wykorzystywać? 
Niemal wszystko to, co początkowo 

chcieliśmy wyrzucić. W ostatnim 
czasie największy problem jednak 
stanowi makulatura. Codziennie 
w naszej skrzynce pocztowej lądują 
ulotki, gazetki reklamowe, broszury, 
słowem wszystko to, czego zazwyczaj 
nie czytamy i automatycznie wyrzu-
camy do kosza. To jest właśnie błąd. 
Z kolorowych ulotek można zrobić 
chociażby efektowne bransoletki na 
rękę, a jeśli masz w domu stare kolo-
rowe magazyny, nie musisz napełniać 
nimi kolejnego pojemnika na maku-
laturę. Można z nich zrobić bez pro-
blemu efektowną dekorację ścienną, 
opakowania na prezenty i wszystko 
to, co tylko jesteśmy w stanie wymy-
śleć. – Wszystko to, co jest zrobione 
z naturalnych materiałów można 
nazwać eko-ozdobą, czyli drewno, 
naturalna tkanina, papier, słoma. Te 
wszystkie materiały pozwalają tworzyć 
rzeczy, które nie są zagrożeniem dla 
otaczającego nas środowiska i które, 

w razie potrzeby, można przetworzyć 
w sposób nieszkodzący przyrodzie. 
Możemy spotkać się także z dużą ilością 
dzieł upcyklingowych – czyli takich, które 
powstały z ponownego przetworzenia 
produktów. Niemalże wszystko, co mnie 
otacza ma potencjał, żeby zrobić z tego 
coś jeszcze. Prowadząc zajęcia plastyczno-
-techniczne dla dzieci odkryłam dziesiątki 
zastosowań dla rzeczy, które nas otaczają. 
Oczywiście przodują rolki z papierowych 
ręczników lub papieru toaletowego – są 
niezastąpione. Wykorzystywać można 
pudełka po butach, stare materiały, tkani-
ny, koronki, srebrne drapaki do garnków 
no i wszechobecne butelki pet. Mnie zau-
roczyła papierowa wiklina – cudowny 
sposób na zużycie ogromnej ilości gazet, 
czasopism lub gazetek reklamowych, 
które są wszędobylskie i atakują z naszych 
skrzynek pocztowych. A przetworzyć je 
można w koszyki o przeróżnym kształcie 
i kolorze, kolczyki, bransoletki, korale – 
wyjaśnia Jadzia Korzeniowska, artystka 

zajmująca się rękodziełem, która pro-
wadzi warsztaty z wikliny w Pracowni 
Twórczej ArtKo, w Siemianowicach 
Śląskich. 

Eko ozdoby mogą być także 
wykorzystywane jako elewacja bu-
dynku! Zdumiewająca artystka, Olga 
Kostina, która mieszka na Syberii, 
w wiosce Karmarchaga tworzy ob-
razy z nakrętek od butelek. To no-
watorskie połączenie sztuki ludowej 
i art recyklingu już zyskało sobie 
rzesze miłośników. Artystka w ciągu 
roku uzbierała ponad 30 tys. sztuk 
nakrętek i ozdobiła nimi swój dom, 
tworząc z nich obrazy. Inspirującym 
postaciami są też nasi rodzimi artyści, 
związani z nurtem eco design. To oni 
są w stanie zrobić pufę ze styropianu, 
fotel z plastikowych butelek, czy lampę 
z bębna pralki. 

W Gliwicach także postawiono 
na eko design. Gliwickie Muzeum 
postanowiło wyprodukować torby 

z muzealnych bannerów. Designe-
rska torba zakupowa zrobiła furo-
rę, a dzięki niej bannery, przed-
stawiające historyczne komiksy 
na temat Gliwic zyskały „drugie 
życie”. Banery z komiksami były 
prezentowane mieszkańcom mia-
sta przez pół roku. Co miesiąc 
zmieniano opowieść na nową. Po-
tem wysłużone bannery posłużyły 
jako materiał do wykonania uni-
kalnych toreb na ramię. – Każda 
z nich prezentuje jeden komiksowy 
kadr, dzięki czemu drugiej, takiej 
samej, nie będzie. Pomysł z wyko-
rzystaniem starych bannerów ma 
także walor ekologiczny. Nie trzeba 
ich utylizować, a trwały materiał, 
z którego są wykonane, gwarantuje, 
że właściciel torby swoją ulubioną 
komiksową historię będzie mógł 
zawsze ze sobą nosić – mówiła Ewa 
Chudyba z Działu Upowszechnia-
nia Muzeum w Gliwicach. 

Nowe życie śmieci
Eko ozdoby, eko opakowania na prezenty, eko biżuteria, a nawet eko meble to tylko niektóre 
pomysły, jak nadać zużytym materiałom nowe życie. 
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 Średniowieczna karcza 
o nazwie „Rudy Goblin” powsta-
je w centrum Katowic, przy ul. 
3 Maja 38. Ma być gotowa na wio-
snę. Pomysł Spółdzielni Socjalnej 
Fantasy Inn zakładał stworzenie 
miejsca, które byłoby przezna-
czone głównie dla miłośników 
fantasy, czyli prozy fantastycznej, 
która łączy w sobie wątki historii, 
baśni, mitów i średniowiecznej 
epiki rycerskiej. Koncepcja nie 
zmieniła się, a prace remontowe 
lokalu trwają. Już za kilka tygo-
dni, na drugim piętrze kamieni-
cy, usadowionej w bramie przy 
ul. 3 Maja zostanie uruchomione 
jedyne takie miejsce na Śląsku, 
a nawet w Polsce! Na świecie jed-
nak tego rodzaju puby i karczmy 
są dobrze znane. Te najsłynniejsze, 

znajdujące się w Pradze czy w Tal-
linie biją już rekordy popularności. 
– To będzie miejsce przepełnione 
motywami z wczesnośredniowiecz-
nych sag i legend. Będziemy wzno-
sić toasty rogami pełnymi miodu 
i uskuteczniać inne średniowieczne 

obyczaje – mówi Maja Celińska, 
współzałożycielka spółdzielni.

Pomysłodawcy średniowiecz-
nej knajpy przekonują swoich 
klientów, że będzie to miejsce 
magiczne. Zapracowany robot-
nik stanie się poszukiwaczem 

przygód, a surowa bizneswomen 
dziewicą łowiącą jednorożce. Czy 
tak będzie okaże się dopiero po 
otwarciu, ale wszystko zależy od 
klientów, ich wyobraźni i ich goto-
wości do wkroczenia w świat fan-
tasy. Karczma będzie otwarta dla 
wszystkich tych, którym znudziło 
się już tradycyjne „piwo” w pubie. 
Serwowane w karczmie potrawy 
można będzie jeść palcami, a ręce 
umyć w misie z wodą. Co znajdzie 
się w menu? – Będą to proste, sta-
ropolskie dania, jakie można by 
sobie wyobrazić w ulubionej oberży 
hobbitów. Pojawią się na przykład 
półmiski kaszy z omastą, kołacze, 
pieczone ptactwo, dziczyzna i pie-
rogi z kapustą – dodaje Maja. 

W karcie trunków znajdzie się 
też coś zaskakującego, czego do 
tej pory w Katowicach nie było, 
czyli pitny kwas chlebowy. Poza 
tym z pewnością nie zabraknie 

jabłecznika i pitnego miodu. Po-
mysłodawcy nie zamierzają na tym 
poprzestawać. – W Rudym Gobli-
nie organizowane będą konwenty, 
festiwale, a być może nawet niety-
powe turnieje rycerskie – wylicza 
Maja. Dopiero na wiosnę okaże się 
czy lokal na Śląsku odniesie sukces, 
ale pomysłodawcy są dobrej myśli. 
– Ślązacy mają otwarte głowy, są 
szczerzy i bezpośredni, tutaj łatwo 
stworzyć przyjazną atmosferę – 
opowiada Maja.

Organizatorzy obiecują też, że 
impreza otwarcia będzie huczna 
i kolorowa. – Utworzymy malow-
niczą kolumnę złożoną z grajków, 
szczudlarzy, tancerzy, połykaczy 
ognia, a także magów, czarownic 
i baśniowych stworów najrozma-
itszej proweniencji. Będziemy śpie-
wać, tańczyć i bić w bębny, słowem 
– budzić miasto z zimowego snu! 
– podsumowuje Maja. 
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Ulica 3 Maja w Katowicach to 
piąta, najdroższa ulica handlowa 
w Polsce. Tak wynika z raportu 
o głównych ulicach handlowych 
świata, opublikowanego po raz 
kolejny przez fi rmę Cushman & 
Wakefield. Wprawdzie cenowo 
daleko jej do najdroższej na świe-
cie – nowojorskiej Piątej Alei, czy 
Causeway Bay w Hongkongu, 
ale także w stolicy województwa 
śląskiego właściciele sklepów 
muszą głęboko sięgać do kieszeni. 
W Polsce obecnie prym w tym 
zestawieniu wiedzie zdecydowa-
nie Warszawa. Prowadzi Nowy 
Świat, gdzie za metr kwadratowy 

płaci się 1020 euro rocznie, czyli 
ponad 4000 złotych. Na trzecim 
i czwartym miejscu znalazły się 
odpowiednio Chmielna i Marszał-
kowska. Natomiast warszawską 
trójkę rozdzieliła w 2012 roku ulica 
Floriańska w Krakowie.

Roczny czynsz wynajmu za 
metr kwadratowy na 3 Maja w ze-
szłym roku wyniósł 696 euro. To 
spora suma, jeżeli uwzględnimy 
to, że ulica znalazła się w samym 
centrum przebudowy katowic-
kiego śródmieścia i sama jest od 
kilku miesięcy rozkopana, bo trwa 
jej modernizacja. Do tego ludzie 
wolą robić zakupy w centrach 
handlowych, których w Kato-
wicach nie brakuje. Eksperci 
uważają, że 58 euro miesięcznego 

czynszu za metr kwadratowy, to 
obecnie zdecydowanie za wysoka 
stawka. – Z doświadczenia wiem, 
że koncentracja wielu punktów 
handlowych w jednym miejscu 
i dostępność środków komunika-
cji miejskiej przyciąga ludzi, ale te 
ceny powinny w tym roku spaść. 
Mamy przecież spore utrudnienia 
dla klientów z powodu remontów 
i braku miejsc parkingowych. Ceny 
za wynajem już teraz są mocno 
przeszacowane. Przecież bardzo 
blisko znajduje się poważna kon-
kurencja, jak 3 Stawy czy Silesia 
City Center. Gdy powstaną już 
inne budowane obiekty ceny nie 
powinny wzrosnąć – wyjaśnia 
Bogusław Kotkowski z Nierucho-
mości Unikone. 

Problem w tym, że kiedy w po-
łowie 2013 roku do użytku zostanie 
oddana Galeria Katowicka, to wiele 
sklepów i placówek takiej konkuren-
cji po prostu może nie wytrzymać. 
– Cena czynszu oczywiście nie może 
być zbyt niska, bo lokale będą gorszej 
jakości, ale jeżeli jest jakiś remont, to 
czasowo powinno obniżyć się opłaty. 
3 Maja to zawsze była główna ulica 
Katowic obok Mickiewicza czy War-
szawskiej i pełniła rolę handlową 
oraz reprezentacyjną. Warto sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czy ta ulica 
powinna być teraz handlowa, czy 
może mieszkaniowa? W centrum 
powstanie Galeria Katowicka 

i Supersam, to będzie duży zastrzyk 
energii dla miasta, ale właścicielom 
sklepów ciężko będzie wytrzymać 
taką konkurencję – podkreśla Alek-
sander Krajewski ze stowarzyszenia 
Napraw Sobie Miasto. 

W tej chwili pewne jest tyl-
ko to, że ulica 3 Maja znacząco 
zmieni swoje oblicze. Spękany 
asfalt i wyeksploatowaną kost-
kę brukową zastąpi granitowa 
posadzka. Dla bezpieczeństwa 
przechodniów, pas torowiska 
zostanie optycznie wydzielony, 
dzięki punktom świetlnym, a dla 
pasażerów zaprojektowano nowo-
czesne wiaty, w których dostępne 
będą elektroniczne wyświetlacze 
rozkładu jazdy. Do tego dojdzie 
eleganckie oświetlenie i pojawią 
się też donice z zielenią, ławki oraz 
drzewa. Remont będzie kosztował 
ponad 40 milionów zł. – Pierwsze 
prace rozpoczęły się na przełomie 
września i października 2012 roku. 
Na 3 Maja modernizowane jest 
torowisko oraz kanalizacja. Nowe 
tory są już położone na ulicy od 
Rynku do ulicy Stawowej. Potem 
będzie remontowane torowisko 
do Słowackiego, a na koniec do 
placu Wolności. Prace muszą jed-
nak poczekać do wiosny. Kolejny 
etap to przebudowa jezdni i chod-
ników oraz montowanie nowej 
infrastruktury. Wszystko będzie 
gotowe w trzecim lub czwartym 

kwartale 2013 roku – tłumaczy 
Daniel Muc, rzecznik przebudowy 
centrum Katowic. 

Pewnie najbliższe lata pokażą, 
czy 3 Maja po modernizacji zacho-
wa swój charakter i dalej będzie 
odnotowywana w prestiżowym 
rankingu najdroższych handlo-
wych ulic, czy może zostanie 
wykorzystana w inny sposób. 

3 Maja wśród najdroższych ulic w Polsce
Mimo remontów, nadal trzeba mieć sporo gotówki, żeby zapłacić czynsz za lokal przy głównej, 
katowickiej ulicy. Do tego po modernizacji, 3 Maja ma zmienić się w deptak. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

Najdroższe ulice handlowe 
w Polsce 2012: 
1.  Warszawa – ul. Nowy Świat – rocz-

ny czynsz 1020 euro/m kw.
2.  Kraków – ul. Floriańska – roczny 

czynsz 948 euro/m kw.
3.  Warszawa – ul. Chmielna – roczny 

czynsz 852 euro/m kw.
4.  Warszawa – ul. Marszałkowska 

– roczny czynsz 732 euro/m kw.
5.  Katowice – ul. 3 Maja – roczny 

czynsz 696 euro/m kw.
6.  Poznań – ul. Półwiejska – roczny 

czynsz 696 euro/m kw.
7.  Warszawa – Plac Trzech Krzyży 

– roczny czynsz 660 euro/m kw.
8.  Warszawa – Al. Jerozolimskie 

– roczny czynsz 576 euro/m kw.
9.  Wrocław – ul. Świdnicka – roczny 

czynsz 540 euro/m kw.
10.  Szczecin – Al. Niepodległości 

– roczny czynsz 408 euro/m kw.
11.  Gdynia – ul. Świętojańska – rocz-

ny czynsz 396 euro/m kw.
12.  Łódź – ul. Piotrkowska – roczny 

czynsz 324 euro/m kw.

Średniowieczna karczma w Katowicach
Kwas chlebowy, pitny miód, jedzenie rękami zamiast sztućców i fantastyczne wnętrza, rodem z książek 
o hobbitach, magach i elfach – to pomysł na nową karczmę, która powstaje w Katowicach.
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Po II wojnie światowej, w opra-
cowanym w 1947 r. przez Juliana 
Duchowicza i Mariana Śram-
kiewicza planie rozwoju miasta, 
zaproponowano poszerzenie kato-
wickiego rynku w kierunku połu-
dniowym, w miejsce zniszczonej 
w 1945 roku zabudowy. Potem 
centrum stopniowo zmieniało 
się tak, aby swoim charakterem 
nadążyć za nowoczesnymi, jak na 
tamte czasy trendami. W mieście 
działali wtedy tacy architekci jak 
Aleksander Franta, Maciej Gin-
towt, Jurand Jarecki czy Mieczy-
sław Król.

Później nastąpiły przemiany 
ustrojowe i rynek wyraźnie prze-
stał się podobać. Coraz częściej 
podnoszono głosy, że istniejąca 
forma centrum miasta 
stała się mało funkcjonal-
na i, co ważniejsze, mało 
atrakcyjna. Co zaczęło 
przeszkadzać najbardziej? 
Przede wszystkim fakt, że 
rynku właściwie nigdy nie 
było. Katowice nie mogą się 
do teraz pochwalić rynkiem 
z prawdziwego zdarzenia, 
takim jak ma Wrocław czy 
Kraków. Ba, mieszkańcy 
innych miast nawet się pod-
śmiewują i żartują – „Gdzie 
się umawiają katowiczanie? 
Na rynku, którego nie ma!”. 
Tak więc brak ściśle wyodręb-
nionego placu centralnego, coraz 
gorszy stan techniczny obiektów 
go otaczających oraz ewolucja 

modelu spędzania wolnego czasu 
spowodowały ogromną potrzebę 
zmian. 

Nadszedł w końcu oczekiwany 
przez wszystkich rok 2006, a wraz 
z nim perspektywy na zmiany. 
Katowicki Urząd Miasta wraz z lo-
kalnym oddziałem Stowarzyszenia 
Architektów Polskich ogłosił kon-
kurs na koncepcję urbanistyczną 
centrum. Zwycięzcą został projekt 
Tomasza Koniora i to właśnie ta 
koncepcja stała się inspiracją do 
przebudowy strefy Rondo – Rynek.

Wszystko zaczęło się, gdy 
katowiccy radni wyrazili zgodę 
na zaciągnięcie kredytu na prze-
budowę katowickiego rynku, czyli 
jakieś 100 mln złotych. Kredyt 
w Banku Rozwoju Rady Europy 
potrzebny był po to, aby rozpo-
cząć pierwszy etap przebudowy 

strefy Rondo– Rynek. Od po-
czątku plany wydawały się jasne 
– chodziło o przebudowę układu 
komunikacyjnego w południowej 

części katowickiego rynku, czyli 
przede wszystkim torowiska 
tramwajowego. Już teraz wiemy, 
że tory zniknęły z ul. Pocztowej, 
natomiast w dwóch kierunkach 
biegną ulicą św. Jana, a torowi-
sko zostało przesunięte pod Dom 
Handlowy Zenit. Pieniądze miały 
też wystarczyć na przebudowę 
ulicy Dworcowej na odcinku od 
Kochanowskiego do Pocztowej. 
Na dziś, koszt całej przebudowy 
to 288 mln złotych.

Na razie nowy rynek nie ist-
nieje w całości nawet na papierze, 
choć remonty męczą katowiczan 
od kilku miesięcy. Wstępnie zakła-
da się jednak gruntowną przebu-
dowę alei Korfantego oraz Rynku. 
Mają one w przyszłości stworzyć 
przyjazną przestrzeń publiczną. 
Jak widzą to katowiccy urzędnicy? 

– Atrakcyjne przestrzenie 
publiczne, w tym liczne 
miejsca wypełnione zie-
lenią to najważniejsze 
elementy przebudowy 
strefy Rondo-Rynek – 
ofi cjalnie informują.

Granitowe płyty, miej-
ski obiekt wielofunkcyjny, 
odkrycie koryta Rawy to 
tylko nieliczne pomysły, 
które mają być wpro-
wadzane w życie wraz 
z powstawaniem nowego 
„centrum”.

– Na odcinku od ulicy 
Bankowej do Rynku pro-

jekt zakłada odkrycie koryta rzeki 
Rawa oraz budowę schodkowych 
nabrzeży. Dzięki nim mieszkańcy 
miasta będą mogli schodzić do rzeki 
i tam wypoczywać – mówi Daniel 
Muc, rzecznik przebudowy rynku. 
Pytanie tylko czy faktycznie będzie 
gdzie, skoro odkrycie koryta Rawy 
na rynku jesienią skutkowało tym, 
że przechodnie musieli wstrzymy-
wać oddech ze względu na smród. 
Urzędnicy mają i na to rozwiązanie, 
jednak nie wiadomo jeszcze, czy 
skuteczne. – Obecnie trwają prace 
nad oczyszczaniem tego cieku wod-
nego. Projekt doprowadzenia Rawy 
do takiego stanu, by woda była czysta 
i przejrzysta potrwa jeszcze do 2014 
roku. Niestety cały czas okazuje się, 
że Rawa jest zanieczyszczana ścieka-
mi, o których nie wiedzieliśmy, więc 
czy uda się nasz plan zrealizować 
do tego czasu to się dopiero okaże – 
dodaje Daniel Muc.

Według planu, obszar cen-
trum ma się „wzbogacić” również 
o Miejski Obiekt Wielofunkcyjny. 
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Ważne sprawy

Rynek w Katowicach – remont trwa, a planu wciąż brak
To, jak do tej pory wyglądało centrum Katowic to efekt pomysłów realizowanych po drugiej wojnie światowej. 
Teraz katowiczanie czekają na rynek z prawdziwego zdarzenia. Czy tym razem w końcu spełni ich oczekiwania?

Katowice nie mogą się do teraz po-

chwalić rynkiem z prawdziwego zdarze-

nia, takim jak Wrocław czy Kraków. Ba, 

mieszkańcy innych miast nawet się pod-

śmiewują i żartują – „Gdzie się umawiają 

katowiczanie? Na rynku, którego nie ma!”. 

Tak więc brak ściśle wyodrębnionego ryn-

ku, coraz gorszy stan techniczny obiektów 

go otaczających oraz ewolucja modelu 

spędzania wolnego czasu spowodowały 

ogromną potrzebę zmian. 

Wszystkie wizualizacje prezentują wstępny projekt fi rmy GPP Grupy Projektowej z Krakowa na katowicki rynek. Po nieudanym przetargu znów nie wiadomo, jak 
będzie wyglądało centrum i kto będzie jego projektantem.



Budynek, jak chcą urzędnicy, bę-
dzie miał za zadanie łączyć w sobie 
funkcje komercyjne i administra-
cyjne. Plany zakładają, że na jego 
parterze powstanie pasaż handlowy, 
a na pozostałych piętrach zlokalizo-
wane zostaną biura Urzędu Miasta 
Katowice. MOW, według 
założeń, stanie w miejscu 
byłego przystanku tram-
wajowego, pomiędzy 
Domem Handlowym 
„Zenit”, a budynkiem 
dawnego „Domu Prasy”. 
Czy zatem możemy mówić 
o jakimkolwiek placu cen-
tralnym, skoro przestrzeń 
katowickiego rynku znów 
zostanie zabudowana? – 
To czy MOW faktycznie 
dojdzie do realizacji okaże 
się w 2014/2015 roku, po 
zakończeniu inwestycji 
w strefi e kultury – po pro-
stu jeszcze nie wiadomo, czy będą na 
to środki fi nansowe. Tak czy inaczej, 
podczas przeprowadzanych przez 
nas konsultacji społecznych okazało 
się, że 60 proc. mieszkańców popiera 
ten pomysł – wyjaśnia Muc. Jak na 
razie wiadomo na pewno, że urząd 
miasta przeniesie się do dawnego 
Domu Prasy. 

Gdy w lipcu 2012 roku porażką 
zakończył się konkurs na projekt 
rynku, ogłoszono przetarg na 
projekt budowlany i wykonawczy 
rynku. Podczas konkursu, jury zło-
żone głównie z architektów uznało, 
że żadna z prac nie zasługuje na 
pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
otrzymała jednak praca GPP Gru-
py Projektowej z Krakowa. Teraz 
konsorcjum z GPP wygrało prze-
targ. Wyniki (rozstrzygniętego pod 
koniec grudnia 2012 roku) przetar-
gu na projekt zagospodarowania 
przestrzeni publicznych rynku 
oprotestowały jednak pracownie: 
Venit z Gliwic oraz DiG Sowińscy. 
Architekci uważali decyzję komisji 
przetargowej za nieprawidłową, ze 
względu na uchybienia formalne. 
Do czasu rozpatrzenia protestu ka-
towiccy urzędnicy mieli związane 
ręce. – Przez ten czas nie możemy 
podpisać z GPP umowy, ale liczymy, 
że nasz wybór pozostanie niezmie-
niony – mówił Daniel Muc jeszcze 
tydzień temu. Dwa dni później 
okazało się, że Krajowa Izba Od-
woławcza uznała, że oferta pracowni 
architektonicznej, która wygrała 
przetarg na projekt rynku, powinna 
zostać odrzucona. Urzędnicy po-
twierdzają taką decyzję, jednak dalej 

nie wiadomo, jaki kształt rynek 
przybierze ostatecznie i kto zostanie 
jego projektantem. Wiadomo już 
jednak na pewno, że termin jego 
realizacji na pewno się opóźni. 

Koncepcja nowego rynku nie 
budziła do tej pory entuzjazmu 

wśród katowickich 

architektów i społecz-
ników. Aleksander Krajewski, 
architekt działający w stowa-
rzyszeniu Napraw sobie miasto 
uważa, że strefa Rondo-Rynek to 
jedyny obszar w mieście, w któ-
rym budynków jest z roku na rok 
coraz mniej. I nie zmieni tego 
przebudowa rynku, bo zwycięski 
projekt do tej pory zakładał tylko 
budowę „megapergoli”, czyli be-
tonowego zadaszenia na słupach, 
które ciężko nazwać budynkiem. 
– Działania urzędu na przestrzeni 
lat pokazują, że urzędnicy mają 
prosty pomysł na to miejsce. Jeśli 
jakiś obiekt nie należy do miasta 
– wtedy problem jakby nie istniał. 
Jeśli zaś obiekt należy do miasta to 
należy go jak najszybciej sprzedać, 
jeśli się nie uda, należy go wybu-
rzyć, a jeśli można w nim umieścić 
kolejny oddział urzędu – wyre-
montować. Dom Prasy to już trzeci 
budynek przy rynku, w którym 
mieszczą się biura Urzędu Miasta. 
Urząd ponadto planuje budowę na 
płycie rynku tzw. Miejskiego Obiek-
tu Wielofunkcyjnego. W praktyce 
będzie to kolejny budynek Urzędu, 
różniący się od pozostałych tym, że 
na parterze będą sklepy i kawiar-
nie. Można powiedzieć, że obecny 
Rynek stanie się wtedy wewnętrz-
nym dziedzińcem magistratu. Wte-
dy możemy być pewni, że będzie 
tam ładnie – mówi Krajewski.

Profesor Irma Kozina wska-
zuje na inną zależność, a mia-
nowicie na to, jak kradnie nam 
się przestrzeń publiczną, której 
wszyscy jesteśmy właścicielami. 

Pierwszy jej zarzut dotyczy prze-
budowy katowickiego „rynku”. 
– Zauważmy, że gdy projektowano 
modernizację centrum Katowic 
nie zwołano grupy kognitywistów, 
psychologów, specjalistów i anali-
tyków. Nie zastanawiano się na 
rynkiem, tylko urządzono konkurs 

i jeden architekt miał zadecy-
dować za wszystkich, jak ma 
wyglądać centrum miasta, 
które my mamy użytkować 
– mówiła Irma Kozina pod-
czas swojego wystąpienia na 
konferencji TEDxRawaRiver 
w Katowicach.

Profesor przyznała, że jest 
to poważny błąd, ale zarazem 
błąd nieprzypadkowy. Pod 
przykrywką przebudowy 
centrum (na korzyść oby-
wateli) kryje się coś znacznie 
gorszego – kradzież przestrzeni 
publicznej. – Jest przepis mówią-
cy o tym, że wszyscy jesteśmy 

właścicielami ulicy. Mieliśmy jedną 
taką ulicę (Korfantego – przyp. red.), 
która miała do tej pory 72 metry 
szerokości, ale ona się skurczy do 
15 metrów. Powiedziano nam, że ta 
ulica jest modernizowana. Jednak 
przebudowa polega na przesunię-
ciu linii tramwajowej ze środka na 
prawą stronę, w celu zmniejsze-
nia, zwężenia ulicy. Na powstałej 
w ten sposób działce mają zostać 
wybudowane wieżowce. Nie mam 
nic przeciwko wieżowcom, ani ich 
budowie, ale zaakceptowałabym 
je, gdyby włodarze miasta uczciwie 
oświadczyli: jesteśmy biednym mia-
stem, wieżowce są nam potrzebne, 
bo będą nam płacone podatki, 

których potrzebujemy, wobec tego 
zwężamy ulicę. Nam się jednak tego 
nie mówi. Wmawia się nam, że to 
modernizacja. Nie zgadzam się, bo 
to zawłaszczanie naszej przestrzeni. 
Chciałabym, aby mówiło się nam 
prawdę – tłumaczyła. 

Zakończenie prac budow-
lanych w obszarze centralnym 
planowane jest na koniec 2015 
roku. Do tej pory było nerwowo, 
szczególnie ze strony katowiczan. 
Zamknięte torowiska, zamknięte 
ulice, zamknięty rynek płotem 
i siatką, a w tym wszystkim 
mieszkańcy, którzy nie do końca 
potrafi li zorientować się, w którą 
stronę iść. Teraz jest już lepiej, 
tramwaje jeżdżą, przed święta-
mi po 94 dniach wróciły na Al. 
Korfantego, teraz kursują także 
po ul. 3 Maja, która jest obecnie 
w remoncie, a rynek jest w miarę 
dostępny dla przechodniów, choć 
już czuć małe rozczarowanie. Dla-
czego? Katowicom wciąż brako-
wać będzie rynku z prawdziwego 
zdarzenia, chociażby takiego, jak 
na warszawskim Starym Mieście. 

Przebudowa strefy Rondo – 
Rynek, jak wspominałam, ma 
kosztować 288 mln złotych. Ka-
towice zaciągnęły spore pożyczki. 
Pierwszą na budowę Międzynaro-
dowego Centrum Kongresowego 
– inwestycji za 304 mln zł, z czego 
101 mln pochodzi z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Z kredy-
tu EBI miasto będzie fi nansować 
budowę siedziby Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. Ta budowa pochłonie 267 
mln zł, a ponad 98 to kredyt EBI.
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Rynek w Katowicach – remont trwa, a planu wciąż brak
To, jak do tej pory wyglądało centrum Katowic to efekt pomysłów realizowanych po drugiej wojnie światowej. 
Teraz katowiczanie czekają na rynek z prawdziwego zdarzenia. Czy tym razem w końcu spełni ich oczekiwania?

wateli) kryje się coś znacznie 
gorszego – kradzież przestrzeni 
publicznej. 

Przebudowa strefy Rondo – Rynek 
Ma kosztować 288 mln złotych. Kato-wice zaciągnęły spore pożyczki. Pierwszą na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego – inwestycji za 304 mln zł, z czego 101 mln pochodzi z Europej-skiego Banku Inwestycyjnego. Z kredytu EBI miasto będzie finansować budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ta budowa pochłonie 267 mln zł, a ponad 98 to kredyt EBI.

Wszystkie wizualizacje prezentują wstępny projekt fi rmy GPP Grupy Projektowej z Krakowa na katowicki rynek. Po nieudanym przetargu znów nie wiadomo, jak 
będzie wyglądało centrum i kto będzie jego projektantem.

Ważne sprawy
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Serdecznie zapraszamy  na wypoczynek 
i białe szaleństwo do urokliwej gminy Istebna! 

Dla pierwszych pięciu osób, które zadzwonią do naszej redakcji w piątek 
25 stycznia o godz. 12 i odpowiedzą na pytanie: JAK NAZYWA SIĘ 
AQUAPARK W KOMPLEKSIE ZAGROŃ, mamy karnety na wyciąg 

narciarski w kompleksie Zagroń-Istebna

 * Minimalna kwota karnetu 30 PLN. 
 ** Dania wydawane pod wiatą grillową w godzinach od 15:00-17:00 
 *** Gratisowe karnety dostępne w kasie wyciągu.
 ****  Przy zakupie noclegu w naszym Kompleksie, nocleg dla drugiej osoby za darmo. Oferta nie łączy się z pakietami i innymi promocjami.

C��� �����nd��y�� 

������ n� �y�ią�� n�r�i�r���� Za�r��

 * Minimalna kwota karnetu 30 PLN. 

26.01.2013 r., sobota Darmowe łóżko w hotelu
 Karnet dla pierwszych 50 osób. ****
27.01.2013 r., niedziela Zagroń dla Dzieci
  Niedziela dla najmłodszych (zabawy i konkursy z animatorami).

2.02.2013 r., sobota Karnet z kołaczem
 Kołacze będą wydawane na podstawie ważnych karnetów 
 narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

3.02.2013 r., niedziela Karnet z Istebniańską Polewką
 Istebniańska zupa będzie  wydawana na podstawie ważnych karnetów
 narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

9.02.2013 r., sobota Karnet z majówką
 Dla pierwszych 50 osób wydawane będą 20 proc. bonusy na pakiet majowy.

10.02.2013 r., niedziela Karnet z czekoladą
 Z uwagi na zbliżające się walentynki zapraszamy narciarzy 
 na słodki poczęstunek. Karnet z czekoladą dla pierwszych 100 osób.*, ***

16.02.2013 r., sobota Karnet z golonką
 Dania będą wydawane na podstawie ważnych karnetów 
 narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

17.02.2013 r., niedziela Karnet z soczkiem
 Soczki dla pierwszych 100 osób.

ZIMOWY
SZOKUJECzeka na państwa mnóstwo atrakcji!

Zamieszczamy poniżej kalendarz najważniej-
szych imprez:

STYCZEŃ
27.01 –  Zawody Furmanów, Am� teatr „Pod Skocz-

nią” w Istebnej
LUTY
  2.02 –  Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Kompleks 

„Zagroń” Istebna
10.02 –   38. Międzynarodowy Bieg o Istebniański 

Bruclik, trasy Istebna Kubalonka

W naszych gabinetach zabiegowych 
znajdą Państwo fachową i skuteczną po-
moc międzynarodowej wykwalifi kowanej 
kadry medycznej różnych specjalizacji: 
profesorów medycyny oraz lekarzy trady-
cyjnej medycyny chińskiej, fi zjoterapeutów, 
specjalistów ds. rekreacji i wypoczynku, 
psychoterapeutów, specjalistów ds. me-
dycyny estetycznej.

Meridian Centrum Zdrowia i Energii 
organizuje jedyny taki  w Polsce Naturalny 
Program Leczniczy dla dzieci i dorosłych, 

który pomaga odzyskać energię życiową 
i siły witalne.

W Meridian mają Państwo możli-
wość przeprowadzenia kompleksowej 
diagnostyki całego organizmu, konsultacji 
medycznych oraz zabiegów leczniczych 
pod nadzorem profesorów i lekarzy 
specjalistów. Oferujemy także możliwość 
skorzystania z terapii indywidualnych 
oraz rehabilitacji.

Oferujemy także szeroką gamę zabie-
gów w naszym salonie urody.

zabiegi medyczne, 
ziołolecznictwo, 
hirudoterapię, 
psychoterapię,
fi zjoterapię, 
akupunkturę, 
elektroakupunkturę, 
hydromasaże, 
muzykoterapię, 
tai-chi.

Programy terapii naturalnej 
obejmują m.in.

MERIDIAN 
Centrum Zdrowia i Energii 
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 schodów

CYKLINOWANIE 
R E K L A M A

Wydarzenia kulturalne

solid
nie 

Ustroń - Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl

Żywieckie gody to najstarszy 
i największy konkurs grup kolędni-
czych z terenu Beskidu Żywieckie-
go i Beskidu Śląskiego. Kolędnicy 
występujący na scenie, oczywiście 
w przebraniach, czyli z gwiazdą, z tu-
roniem, jako herody czy winszownicy 
oraz rywalizują w Żywcu. Plenerowi 
przebierańcy, czyli dziady noworoczne 
walczą o nagrody w Milówce. Podczas 
wydarzenia ma miejsce wiele imprez 
towarzyszących, m.in. konkursy trza-
skania z bata, potańcówka dziadow-
ska, degustacja potraw regionalnych, 
kuligi. Założeniem „Żywieckich 
Godów” jest kultywowanie i popula-
ryzacja ludowych obrzędów i tradycji 
związanych z okresem od początku 
grudnia poprzez święta Bożego Na-
rodzenia, zwyczaje Nowego Roku do 
końca Mięsopustu. W „Żywieckich 
Godach” mogą brać udział grupy 
i zespoły kolędnicze oraz obrzędowe 

przedstawiające inscenizacje obrzę-
dów i tradycji ze wszystkich regionów 
etnograficznych Beskidu Śląskiego 
i Żywiecczyzny.

Integralną częścią „Żywieckich 
Godów 2013”, które potrwają od 19 
do 27 stycznia, jest dzień plenerowy 
w Żywcu w sobotę 26 stycznia, od 
godziny 9.00. W jego programie jest 
korowód przebierańców, który przej-
dzie ulicami miasta, niekonkursowe 
prezentacje dziadów noworocznych 
oraz konkurs trzaskania z bata. Także 
26 stycznia, od godz. 12.00 w ramach 
„Beskidzkiego karnawału” swój doro-
bek artystyczny zaprezentują gminy 
powiatu żywieckiego. Prezentacjom 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Żywcu towarzyszył będzie kiermasz 
sztuki ludowej i degustacja potraw 
regionalnych. Odbędzie się także 
koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 
Trebunie-Tutki.

Żywieckie gody
44. Żywieckie Gody wystartują na Żywiecczyźnie już 19 stycznia, 

a zabawa z przebierańcami potrwa aż przez osiem dni. To prawdziwy 
góralski karnawał!

Bielska zadymka
Bielska zadymka to już wydarzenie niemal kultowe, które w an-

kiecie Jazz Top miesięcznika Jazz Forum po raz trzeci z kolei zostało 
uznane za najlepszy polski festiwal jazzowy.

Koncert kolęd Camerata Silesia
Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice, 

Camerata Silesia to prawdziwa gratka nie tylko dla melomanów.

Organizowany od czternastu lat 
przez środowisko artystyczne, ściśle 
związane z Stowarzyszeniem Sztuka 
Teatr festiwal to stały punkt na kul-
turalnej mapie Polski. W organizację 
imprezy zaangażowani są bielscy 
aktorzy, muzycy, plastycy, fotografi-
cy oraz dziennikarze. Dyrektorem 
festiwalu jest aktor, reżyser Jerzy Ba-
tycki. W dotychczasowych trzynastu 
edycjach festiwalu wystąpiło ponad 
750 wykonawców z 30 krajów. Wśród 
nich legendy jazzy z USA jak Wayne 
Shorter czy Hank Jones. 

W tym roku obok Benny’ego 
Golsona, Gretchen Parlato i Terri 

Lyne Carrington, na Bielską Za-
dymkę Jazzową przyjadą także 
kwartet Kenny Garrett Quintet, 
Donny McCaslin Group, Gregoire 
Maret Quartet a także Us3. W pro-
gramie nie zabraknie miejsca dla 
polskich gwiazd – usłyszymy 
Monikę Borzym, Beatę Przybytek 
oraz Henryka Miśkiewicza.

Zadymkę zamknie koncert ho-
lenderskiej grupy Bruut. Warto więc 
po raz kolejny na przełomie stycznia 
i lutego udać się do Bielska Białej na 
Lotos Jazz Festival Bielską Zadymkę 
Jazzową. Festiwal rozpocznie się 
w piątek, 25 stycznia. 

Chór Camerata Silesia to czołowa 
w Polsce kameralna grupa śpiewacza, 
znana ze znakomitych interpretacji 
muzyki dawnej oraz najnowszej, pod 
wodzą Anny Szostak, która została 
założona w 1990 roku. Powstaniu 
„Cameraty” przyświecała idea stwo-
rzenia zespołu wokalistów, który 
może śpiewać zarówno w obsadzie 
kameralnej – także partie solowe 
w muzyce wokalno-instrumentalnej 
– jak i wykonywać utwory na chór 
a cappella. „Camerata Silesia”, sku-
piając się głównie na repertuarze 
przedklasycznym i dwudziesto-
wiecznym, stała się w krótkim czasie 
najbardziej renomowanym polskim 
zespołem tego typu. Zespół zdoby-
wa uznanie na licznych festiwalach, 
wśród których wymienić można 
między innymi częstochowski 
„Gaude Mater”, katowicki Festi-
wal Prawykonań „Polska Muzyka 

Najnowsza” oraz Sommerfestspiele 
w Bregenz. Współpracował także 
z wybitnymi twórcami takimi jak 
Krzysztof Penderecki, Regis Cam-
po czy Henryk Mikołaj Górecki. 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia został nominowa-
ny także do Nagrody Fryderyk 2012. 
Decyzją Akademii Fonografi cznej, 
Camerata Silesia została nomino-
wana w dwóch kategoriach: Album 
Roku Muzyka Współczesna oraz 
Album Roku Muzyka Chóralna 
i Oratoryjna – z płytą Jasnogórska 
Muzyka Dawna. Kolęd w ich wy-
konaniu będzie można posłuchać 
w czwartek, 24 stycznia, o godz. 
18:00 w katowickiej Sali Koncer-
towej Pałacu Goldsteinów oraz 
w sobotę, 26 stycznia, o godz. 
18:00 w Kościele św. Szczepana 
w Katowicach. Wstęp na koncert 
w kościele jest bezpłatny.  

Bruclik, czyli część stroju góral-
skiego był główną nagrodą w zawo-
dach, które odbyły się w kompleksie 
Zagroń Istebna. Do rywalizacji przy-
stąpiło 50 uczestników. Zawodnicy 
zostali podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: młodzików, juniorów oraz 
seniorów. Mimo że każdy z narciarzy 
chciał okazać się najlepszy, to nie bra-
kowało dobrej zabawy. 

– Myślę, że jak na pierwszy raz 
frekwencja dopisała. Wszyscy uczest-
nicy byli bardzo zadowoleni, że mogli 
wziąć udział w zawodach i docenili 

organizację imprezy. To była fajna 
rozrywka dla każdego. Slalom o Isteb-
niański Bruclik będzie na pewno konty-
nuowany i jego kolejna edycja odbędzie 
się za rok – wyjaśnia Elżbieta Kawulok 
z Kompleksu Zagroń Istebna. 

Pomysł zorganizowania slalo-
mu wziął się od Biegu o Istebniań-
ski Bruclik. To zawody na trasach 
biegowych w Istebnej-Kubalon-
ce.10 lutego odbędzie się już 38. 
edycja tego międzynarodowego 
biegu. Fanów narciarstwa biego-
wego pewnie znowu nie zabraknie. 

Rywalizowali o Istebniański Bruclik
Doskonała trasa i wymarzone warunki do jazdy. I Slalom o Isteb-

niański Bruclik przyciągnął na stok wielu fanów białego szaleństwa.  
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Horror  
w Rudzie Śląskiej

Zatrzymano 22-letnią kobie-
tę, która swoje dziecko urodziła 
do wiadra z fekaliami! Noworo-
dek utopił się tuż po narodzinach.

Tragedia rozegrała się w Ru-
dzie Śląskiej. Poród 22-latki odbył 
się w domu, w obecności jej kon-
kubenta i matki. Kobieta zaczęła 
rodzić, a jej 49-letnia matka ka-
zała jej kucnąć nad wiadrem, do 
którego cała rodzina załatwiała 
potrzeby fizjologiczne. Kiedy uro-
dzone dziecko wpadło do wiadra, 
matka 22-latki miała nie pozwolić 
go wyjąć. Dziecko – jak wykazała 
sekcja zwłok – utopiło się. Tragedii 
przyglądał się ojciec dziecka. Do-
piero gdy dziecko przestało płakać, 
22-latka zadzwoniła po pogotowie. 
Lekarze zawiadomili policję, za-
bierając jednocześnie matkę i ciało 
niemowlęcia do szpitala. Kobieta, 
która urodziła dziecko do wia-
dra z fekaliami przyznała się już 
do winy. Jej konkubent i matka 
zaprzeczają, aby brali udział w uto-
pieniu noworodka. Matce nie-
mowlęcia przedstawiono zarzuty 
dzieciobójstwa, jej konkubentowi 
zarzut nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci syna, a 49-latce tzw. 
sprawstwa kierowniczego. Cała 
trójka została aresztowana. 

Śmierć w lesie
W Sopotni Małej, w powiecie 

żywieckim doszło do tragicznego 
wypadku podczas pracy w lesie. 
Zginął 27-latek pracujący przy 
tzw. zrywce drewna.

Na stoku Góry Romanka 
– podczas zjazdu drogą leśną ze 
stromego zniesienia – przewrócił 
się ciągnący drewniane bale ciągnik. 
W wyniku wywrócenia operator 
został przygnieciony konstrukcją 
kabiny. 27-letni mężczyzna zginął 
na miejscu. Ciało mężczyzny z prze-
wróconego ciągnika leśnego wycią-
gali strażacy przy użyciu poduszek 

pneumatycznych. W zabezpieczaniu 
miejsca wypadku i podnoszenia cią-
gnika brały udział cztery zastępy 
straży pożarnej. 

Zepchnął  
matkę  
ze schodów

Dramatyczne wydarzenia 
rozegrały się w Siemianowi-
cach Śląskich. Krewki mężczy-
zna przebywa już w policyj-
nym areszcie.

Do awantury pomiędzy 85-lat-
ką, a jej synem doszło w jednej 
z kamienic w centrum miasta. 
59-latek zażądał od matki pienię-
dzy na alkohol. Kobieta odmówiła 
i wyszła z mieszkania. Zdener-
wowany syn ruszył za nią. Kiedy 
matka znajdowała się na schodach 
mężczyzna zepchnął ją, po czym 
wrócił do mieszkania. Policjanci 
zatrzymali awanturnika. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało w jego 
organizmie ponad 3 promile alko-
holu. Jego matka ze złamaniem 
ręki oraz urazem głowy trafiła do 
szpitala. Za spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu męż-
czyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Tramwaj  
przejechał  
mężczyznę

Policja poszukuje świadków 
zdarzenia. Tramwaj przejechał 
leżącego na torowisku 41-letnie-
go mieszkańca Zabrza.

Do wypadku doszło w Zabrzu-
-Maciejowie przy ulicy Wolności 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Kondratowicza. Jak wynika z re-
lacji motorniczego, tramwaj linii 
numer 1 jechał od strony Gliwic 
w kierunku centrum Zabrza. 
Motorniczy zauważył leżącego na 
torowisku mężczyznę. Niestety 
nie udało się zatrzymać tramwa-
ju, który przejechał mężczyznę, 
a następnie ciągnął go przez kilka-
naście metrów. Ofiarą jest 41-letni 
zabrzanin. Policjanci poszukują 
świadków, którzy pomogą ustalić, 
co spowodowało, że mężczyzna 
leżał wcześniej na torowisku.

Śmigłowiec  
rozbił się  
na Muchowcu

Prywatny śmigłowiec tuż po 
starcie z lotniska Muchowiec 
w Katowicach uderzył w ziemię. 
46-letni pilot trafił do szpitala. 

Maszyna tuż po starcie rozbiła 
się. To prywatny jednomiejscowy 
i ultralekki śmigłowiec CH-7. 
Prawdopodobnie zahaczył łopa-
tą wirnika o ziemię. Śmigłowiec 

spadł z wysokości kilku metrów. 
Ranny pilot został przewieziony 
do szpitala. Dokładne przyczyny 
wypadku zbada specjalna komisja. 
Miejsce wypadku na Muchowcu 
zabezpieczyli policjanci i strażacy.

Wpadli  
z prochami

W Bytomiu policja zatrzyma-
ła trzech mężczyzn podejrzanych 
o posiadanie blisko 7 kilogramów 
narkotyków. Ich czarnorynkowa 
wartość to ponad 300 tysięcy zł. 

Pierwszy wpadł 43-latek. 
Został zatrzymany, a w jego 
mieszkaniu znaleziono 20 gra-

mów mefedronu. Dobę później, 
specgrupa zwalczająca przestęp-
czość narkotykową, zatrzymała 
powiązanych z mężczyzną dwóch 
podejrzanych. W ich mieszkaniu 
w Szombierkach funkcjonariu-
sze znaleźli ponad 6 kilogramów 
mefedronu oraz 547 gramów ma-
rihuany. Co ciekawe, 28-latkowie 
pół roku temu zostali już zatrzy-
mani za posiadanie około 1000 
litrów spirytusu technicznego, 
który miał im rzekomo służyć do 
czyszczenia basenów. Teraz grozi 
im do 10 lat więzienia.

Agresywna 
konkubina

Kobieta w czasie libacji alko-
holowej ugodziła nożem swoje-
go konkubenta. 49-latka trafiła 
do aresztu.

Policjanci – po zgłoszeniu 
– udali się na ulicę 26 Marca 
w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu 
funkcjonariusze zastali 49-latkę oraz 
leżącego na podłodze konkubenta. 
41-latek posiadał widoczną ranę 

kłutą w okolicy klatki piersiowej. 
W czasie awantury domowej za-
krapianej alkoholem pomiędzy 
partnerami doszło do kłótni, pod-
czas której kobieta dźgnęła nożem 
swojego konkubenta. Mężczyznę do 
szpitala zabrało pogotowie. Jego ży-
ciu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Kobieta została zatrzymana. Grozi 
jej do 10 lat więzienia.

Zderzenie  
z drzewem

Tragiczny wypadek w Ja-
worznie. Auto wyleciało z drogi 
i uderzyło w drzewo. Jedna osoba 
zginęła, a dwie trafiły do szpitala. 

Jak ustalili policjanci, 30-la-
tek kierujący oplem vectra na 
prostym odcinku drogi przy uli-
cy Sobieskiego stracił panowanie 
nad pojazdem. Zjechał na prze-
ciwny pas i uderzył w przydrożne 
drzewo. Samochodem – oprócz 
kierowcy – podróżowało jeszcze 
dwóch pasażerów w wieku 31 i 35 
lat. Niestety, pomimo reanimacji 
na miejscu zmarł 35-letni ja-
worznianin. Nieprzytomny kie-
rowca opla w stanie krytycznym 
został przewieziony do szpitala. 
Drugi z pasażerów z poważny-
mi obrażeniami również został 
przetransportowany do szpitala. 
Według opinii lekarzy jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.

Szalony pościg
Złodzieje paliwa uciekali aż 

przez cztery miasta i byli ściga-
ni przez sześć radiowozów. Są 
podejrzani o kradzież blisko 250 
litrów paliwa.

Złodzieje poruszający się vol-
kswagenem golfem zatankowali 
na stacji benzynowej w Jastrzębiu 
paliwo za 1300 zł i odjechali bez 
płacenia. W pościg za nimi ru-
szyły patrole. Kierowca golfa nie 
reagował na sygnały wzywające 
do zatrzymania. W Pawłowicach 
ominął blokadę ustawioną przez 
policję. Przejechał przez krawęż-
nik i zaczął uciekać w stronę Ka-
towic. Złodzieje wpadli dopiero 
w Łaziskach Górnych, gdzie 
ich samochód uderzył w opla. 
Sprawcy mają 18, 19 i 20 lat i są 
mieszkańcami Jaworzna. W ich 
aucie znaleziono osiem beczek 
z 250 litrami skradzionego pali-
wa. Grozi im do 5 lat pozbawie-
nia wolności.  

Poszukiwany
Policjanci poszukują bandyty, który napadł na bank w By-

tomiu. Za informację o mężczyźnie, którego zarejestrowały 
kamery monitoringu, funkcjonariusze obiecują nagrodę.

Do napadu na pracownicę placówki finansowej przy ulicy 
Dworcowej w Bytomiu doszło 31 grudnia 2012 roku. Sprawca 
ubrany w jasną kurtkę i niebieskie dżinsy, zastraszył kasjerkę 
przedmiotem przypominającym broń. Następnie zażądał wy-
dania mu pieniędzy. Po rabunku opuścił pomieszczenie i uciekł 
w kierunku pl. Kościuszki. Mężczyzna został uwieczniony 
przez kamery monitoringu wewnętrznego. Prokuratura wydała 
zgodę na opublikowanie wizerunku bandyty w mediach. Za 
pomoc w ustaleniu sprawcy, szef bytomskiej policji wyznaczył 
nagrodę pieniężną.
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SERCU NIE TRZEBA OKULARÓW

Poziomo: 1-RZEKA W POZNANIU; 5-ZASŁONA; 8-URODA; 9-Z RODZ. KRUKOWATYCH; 11-UGODA; 12-

WYPRAWIONA SKÓRA CIELĘCA; 15-MIT. GR. PIEKŁO; 17-M. NAD ADRIATYKIEM; 20-JĘZ. W AFRYCE; 21-WALKA 

ZAPAŚNICZA; 24-CZŁOWIEK SUROWYCH ZASAD;25-ZNIEWAGA; 28-DAWN. CHŁOP; 29-WZORZEC; 32-PIERW. 

CHEM.; 33-URZĄDZENIE RADIOLOKACYJNE; 36-CHĘTKA; 39-MASZYNA WŁOKIENNICZA; 42-SMYK; 43-IMIĘ 

ŻEŃSKIE; 45-RODNIK JEDNOWARTOŚCIOWY; 46-PRZYRZĄD ASTRONOMICZNY; 47-TYTUŁPATRIARCHY KOŚCIOŁA 

W ETIOPII.

Pionowo: 1-PORÓD SAMIC; 2-WYKOP; 3-ZAT. MORZA CZERWONEGO; 4-PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW GRY; 5-

HEŁM; 6-GILZA; 7-WŁÓKNO ŁYKOWE, RAMI; 10-MAŁPIATKA Z MADAGASKARU; 13-PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI 

KUZYNZAJĄCA; 14-POLSKIE WŁÓKNO; 16-WERSET KORANU; 17-MUZŁUMAŃSKI PODATEK; 18-DROBIAZG; 19- 

ZUBOŻAŁY SAMURAJ; 21-SAMIEC RYSIA; 22-ODM. KALAFIORA; 23-OBRABIARKA SKRAWAJĄCA; 26-MIODOŻER; 

27-CZESKI TRAKTOR; 30-LASSO; 31-PIERW. CHEM;  34-MUZŁUMAŃSKI POETA; 35-TĘTNICA GŁÓWNA; 37-

PODZIAŁKA; 38-OZDOBA TAŁESU; 40-DAWN.OPAT; 41-KORAB; 44-PODOBNY DO STRUSIA.

Poziomo: 1-rzeka w Poznaniu; 5-zasłona; 8-uroda; 9-z rodz. 
krukowatych; 11-ugoda; 12-wyprawiona skóra cielęca; 15-mit. gr. 
piekło; 17-m. nad adriatykiem; 20-jęz. w Afryce; 21-walka zapaśnicza; 
24-człowiek surowych zasad; 25-zniewaga; 28-dawn. chłop; 29-wzo-
rzec; 32-pierw. chem.; 33-urządzenie radiolokacyjne; 36-chętka; 
39-maszyna włokiennicza; 42-smyk; 43-imię żeńskie; 45-rodnik 
jednowartościowy; 46-przyrząd astronomiczny; 47-tytuł patriarchy 
kościoła w Etiopii.

Pionowo: 1-poród samic; 2-wykop; 3-zat. morza czerwonego; 
4-przekroczenie przepisów gry; 5-hełm; 6-gilza; 7-włókno łykowe, 
rami; 10-małpiatka z Madagaskaru; 13-północnoafrykański kuzyn 
zająca; 14-polskie włókno; 16-werset Koranu; 17-muzułmański po-
datek; 18-drobiazg; 19- zubożały samuraj; 21-samiec rysia; 22-odm. 
kalafi ora; 23-obrabiarka skrawająca; 26-miodożer; 27-czeski traktor; 
30-lasso; 31-pierw. chem;  34-muzułmański poeta; 35-tętnica główna; 
37-podziałka; 38-ozdoba tałesu; 40-dawn.opat; 41-korab; 44-podobny 
do strusia.

 Rozwiązanie  proszę przesłać na kartkach pocztowych do  25.01.2013 roku, 
na adres redakcji  – Kurier Polski, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice. 
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjną nagrodę. 
Rozwiązanie i listę laureatów opublikujemy w 13 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 9 
to „Gdzie dużo krzyku, tam mało 
szyku”. Z pośród wielu przysłanych 
kartek  wylosowaliśmy zwycięzcę: 
Helenę Rasińską z Katowic.

Po odbiór nagród  zapraszamy 
do redakcji: Katowice, al. Roździeń-
skiego 188B/509, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00

SPONSOREM KRZYŻÓWKI JEST 

Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Zadbaj o należytą kondycję fi zyczną. 

Bez tego nie ma co marzyć o wspólnych 
wędrówkach po okolicy. Pod koniec tygodnia 
będziesz zmuszony wycofać się z kilku swoich 
decyzji. Postaraj się szczególnie dobrze 
wyglądać w piątek.

Ryby 21.02. - 20.03.
Postaraj się być miły i układny. Trzeba 

podziękować Wadze, za to co ostatnio zrobiła 
dla ciebie. Nie zaniedbuj swojego leczenia, 
pamiętaj o następnej wizycie. Koniec tygodnia 
będzie obfi tował w niespodzianki.

Baran 21.03. - 20.04.
Bądź dyspozycyjny w sobotę. Tych 

kilka godzin spędzonych razem, ale w pracy, 
może stać się w przyszłości jedynym miłym 
wspomnieniem związanym z osobą twojego 
najbardziej konfl iktowego współpracownika.

Byk 21.04. - 21.05.
Wszyscy czekają na twoją 

zdecydowaną reakcję. Nie zastanawiaj się 
nad tym, co pomyśli Strzelec tylko działaj. 
Zbliża się czas płacenia rachunków – nie 
zapomnij o wpłatach przed wyjazdem. Nie daj 
się chandrze.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Najbliższe dni zaowocują spotkaniami 

służbowymi. Interesująca znajomość okaże 
się czymś bardziej trwałym. Polegaj śmiało 
na swoim doradcy. Postaraj się lepiej 
planować swoje zajęcia, tak aby uniknąć 
krępujących sytuacji.

Rak 22.06. - 22.07.
Lepiej zapomnij, że chciałeś teraz 

zająć się swoimi osobistymi sprawami. 
Zgubione rzeczy znajdą się w najmniej 
oczekiwanym miejscu, a do tego znajomi 
zrobią ci kawał w swoim stylu.

Lew 23.07. - 22.08.
Z tego wspólnego słuchania może 
jeszcze wyniknąć coś ciekawego. 

Postaraj się zdążyć w poniedziałek na 
umówione spotkanie. To nic, że tym razem 
zastępujesz kogoś – to może być początek 
również twojej przygody.

Panna 23.08. - 22.09.
We wtorek kupisz potrzebne 

części i problemy techniczne nie będą 
już przeszkodą w dalszym remoncie. 
Nie zapomnij o środowej wizycie - pójdź 
przygotowany, z konkretnym planem działania. 
Sobota jest dobrym dniem na ustalenie 
szczegółów wyjazdu.

Waga 23.09. - 23.10.
Domowe naprawy nie mogą 

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

Skorpion 24.10. - 22.11.
Odnów wieczorami zaniedbane 

treningi – braki kondycyjne są już aż nadto 
widoczne. Ponadto powinieneś pójść 
szybko do lekarza. Nie zwracaj uwagi na 
gderanie sąsiadów.

Strzelec 23.11. - 21.12.  
Teraz nie musisz niczego uzupełniać, 

ani nigdzie dzwonić. Już niedługo czeka cię 
nawał pracy i tylko dwa dni spokoju. Lepiej nie 
planuj teraz większych zakupów ani wyjazdów. 
Sprawy prywatne też będą musiały zaczekać.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Pamiętaj o zbliżających się 

płatnościach. Ostatnio ktoś bardzo tobie 
pomógł, ale teraz trzeba będzie poradzić 
sobie bez wsparcia z zewnątrz. Dzisiaj już 
niewiele pamiętasz, więc musisz zdać się na 
możliwości kogoś starszego.

Hogatha

Zima to cudowny czas, pod 
warunkiem, że spędzamy go w gó-
rach, na nartach lub z grzańcem 
przy kominku. Zima w mieście to 
już całkiem inna historia. Szcze-
gólnie nieznośna okazuje się dla 
kierowców, i tym razem nie chodzi 
o zasypane drogi i niekończące 
się korki. Zanim wsiądziemy do 
samochodu, musimy go najpierw 
otworzyć, a przy mrozach może być 
z tym spory problem. To wszystko 
sprawka zamarzniętego zamka. Co 
zrobić, kiedy rano spiesząc się do 
pracy nie możemy otworzyć drzwi? 
Istnieje kilka sposobów. 

Niewątpliwie wypróbowane już 
przez wielu są stare metody i do dziś 
stosowane, choć ich skuteczność 
pozostawia wiele do życzenia. Nie 
warto podgrzewać zamarzniętego 
zamka zapalniczką, choć próby 
otwierania rozgrzanym kluczy-
kiem na ogół po jakimś czasie dają 
rezultaty. Podobnie może zadziałać 
butelka z gorącą wodą, przykładana 
do zamka. Nie każdy jednak ma 
pod ręką zapalniczkę, a zapałki nie 
załatwią sprawy. Co wtedy zrobić? 
Niektórzy twierdzą, że wtryskiwa-
nie do środka zamka hydrolu, czyli 
silnie żrącej, chemicznej substancji 
załatwi sprawę. Ten sposób jednak 
odradzamy, bo to dość ryzykowne 
wyjście. O ile może uda nam się 
otworzyć zamek, to jeśli przez nie-
uwagę płyn zetknie się z karoserią 
możemy mieć większy problem 

– hydrol uszkadza lakier. To samo 
dzieje się w przypadku starego, czy 
przepalonego oleju silnikowego. 
Niektórzy używają go przez do do-
raźnej konserwacji mechanizmu 
zamkowego. Dziś nie trzeba się jed-
nak specjalnie wysilać i prześcigać 
pomysłami na zamrożone zamki. 
Wystarczy, że w okresie zimowym 
zaopatrzymy się w specjalny pre-
parat. W handlu jest co niemiara 
rozmaitych chemicznych prepara-
tów do zamków samochodowych. 
Te najtańsze kosztują nawet 3 zł 50 
gr. Pamiętać trzeba jednak, aby nie 
zostawić odmrażacza w aucie, bo 
wtedy już na nic nam się nie przyda. 
Skoro jednak zima nas zaskakuje 
i zamek także, warto też sprawdzić, 
czy pozostałe drzwi są także zablo-
kowane – być może dostaniesz się 
do środka przez drzwi pasażera. 
Wtedy należy włączyć ogrzewanie 
w samochodzie i spróbować otwo-
rzyć drzwi od wewnątrz.

Warto też zaopatrzyć się 
w specjalną ochronną plandekę 
czy pokrowiec zabezpieczający 
auto przed oblodzeniem, ośnie-
żeniem i mrozem. Tworzywa, 
z jakich wykonane są te produkty 
są odporne na niskie temperatury. 
Najważniejsza jest jednak konser-
wacja. Rozmaitych preparatów, 
które pomogą nam o niego za-
dbać jest cała gama. Dzięki temu 
nawet podczas silnych mrozów 
zamek nie sprawia problemów.

15 stycznia wchodzą w życie 
przepisy, umożliwiające osobom pro-
wadzącym działalność gospodarczą 
umorzenie należności składkowych. 
Abolicja została uchwalona ustawą 
z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu nie-
opłaconych składek. Ustawa umożli-
wia umorzenie nieopłaconych składek 
na własne ubezpieczenia w okresie 
od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 
2009 r.

Kto jest uprawniony do złoże-
nia wniosku?

1. Osoby podlegające w okresie od 1 
stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obo-
wiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności,

2. Spadkobiercy i osoby trzecie, 
wobec których ZUS wydał decyzje 
o przeniesieniu odpowiedzialności 
za zobowiązania płatnika z tytułu 
nieopłaconych przez niego składek na 

jego własne ubezpieczenia za okres od 
1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności podlega-
ją umorzeniu?

1. Składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe oraz wypadkowe, 
za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 
lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo 
podlegające tym ubezpieczeniom 
z tytułu prowadzonej działalności.

2. Składki na ubezpieczenie zdro-
wotne i Fundusz Pracy za okres, za 
który zostaną umorzone składki na 
ubezpieczenia społeczne: odsetki za 
zwłokę naliczone od składek podlegają-
cych umorzeniu, opłata prolongacyjna, 
opłata dodatkowa, koszty upomnienia 
oraz koszty egzekucyjne naliczone od 
należności podlegających umorzeniu.

Informacje na temat warunków 
umorzenia należności, terminu zło-
żenia wniosku o umorzenie oraz 
niezbędnych dokumentów można 
znaleźć na stronie internetowej ZUS. 

Zamrożony zamek 
w samochodzie 
– co z nim zrobić?

Umorzenie nieopłaconych 
składek dla przedsiębiorców

ABC Aktywności obywatelskiej, 
czyli warsztaty komputerowe, zajęcia 
ekologiczne i wycieczki do ciekawych 
miejsc w regionie dla każdego chęt-
nego. To tylko niektóre z propozycji 
realizowanego w Katowicach projektu 
Głównym celem programu jest za-
chęcenie do czynnego udziału w życiu 
społecznym osób po 55 roku życia oraz 
niepełnosprawnych mieszkańców Kato-
wic. Jak mówi Jakub Jarząbek, rzecznik 
prasowy katowickiego magistratu, orga-
nizowane w trakcie trwania projektu 
zajęcia pokazują ciekawe i alternatywne 
sposoby spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany jest ze środ-
ków szwajcarskiego funduszu na rzecz 
aktywizacji osób po 55 roku życia. 
Koszt programu ABC aktywności 
społecznej sięga 35. tysięcy złotych. 
W programie spotkania z zakresu 
obsługi komputera i Internetu, 
szkolenia z zakresu wolontariatu, 
zbiórka posegregowanych surowców 
wtórnych, szkolenia z zakresu praw 
obywatelskich, wycieczka do huty 
szkła oraz wizyta studyjna w Bałto-
wie. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.katowice.eu.

Szkolenia dla osób po 50.
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n  Miniony rok okazał się dla firmy Rolls-Royce 
rekordowym pod względem sprzedaży w jej 
108-letniej historii. Samochody tej marki roze-
szły się na świecie w ilości 3575 egzemplarzy. Naj-
większy wzrost zainteresowania odnotowano na 
Bliskim Wschodzie (o 26 proc.) oraz w Europie 
(o 21 proc.1), ale nadal USA oraz Chiny pozostają 
najważniejszymi rynkami zbytu tych aut.
n  Mazda CX-5 zyskuje kolejne nagrody i wyróż-
nienia za m. in. znakomite osiągi, innowacyjne 
technologie, stylizację, bezpieczeństwo oraz 
niskie zużycie paliwa. Najnowszą nagrodą dla 
tego modelu jest przyznane mu przez francuski 
tygodnik „l’Argus de l’Automobile” „trofeum 
SUV”, które CX-5 zdobył wyprzedzając opla 
mokkę i range rovera. CX-5 ogłoszono także ja-
pońskim samochodem roku 2012–2013. To auto 
zajęło też pierwsze miejsce w rankingu audycji 
Auto +Verkehr, niemieckiej stacji telewizyjnej 
SWR, obejmującym 23 nowe modele. W Austrii 
CX-5 zdobył nagrodę ARBÖ (Automobilklubu 
Austrii) w kategorii obejmującej samochody 
osobowe w cenie od 20 tys. do 40 tys. euro. Pozo-
stałe wyróżnienia to m.in.: „Najlepszy crossover 
w Wielkiej Brytanii” (Auto Express), „Najlepszy 
SUV” na rozdaniu nagród Green Awards 2012 
(WhatCar?) oraz „SUV roku 2012” (hiszpański 
magazyn Motor Mundial).
W Polsce od kwietnia 2012 roku (kiedy to mazda 
CX-5 znalazła się w sprzedaży) auto kupiło blisko 
800 osób. W Europie na samochód złożono aż 
40 tys. zamówień. Sukces sprawił, że Mazda mu-
siała już dwukrotnie zwiększyć prognozowaną 
roczną wielkość produkcji - ze 160 tys., poprzez 
200 tys. do 240 tys. egzemplarzy.
n  Mitsubishi planuje w tym roku premiery aż 
pięciu ważnych nie tylko dla siebie modeli. Już 
w pierwszym kwartale zadebiutuje zmodernizo-
wany popularny model crossovera ASX, który 
przejdzie face lifting oraz zmiany we wnętrzu, 
a także otrzyma zmodernizowane zawieszenie. 
Także wiosną polski oddział Mitsubishi szykuje 
niespodziankę w postaci pajero sport w wersji je-
dynie na polski rynek. Latem do sprzedaży wejdzie 
outlander PHEV, pierwszy pełnowymiarowy SUV 
4x4 z hybrydowym napędem z doładowaniem 
zewnętrznym. (Ten innowacyjny pojazd oferuje 
zasięg niemal 900 km przy spalaniu zaledwie 1,62 
litra benzyny na 100 km). Jesienią natomiast firma 
zaprezentuje dwa zupełnie nowe modele miej-
skich, oszczędnych samochodów, opracowanych 
na nowej, globalnej płycie podłogowej, ale bliższe 
informacje na ich temat zostaną opublikowane 
w późniejszym terminie.

n  Najnowsza, druga generacja toyoty auris 
zadebiutowała w ub. tygodniu w polskich sa-
lonach tej marki. Debiut wypadł nad wyraz 
pomyślnie, gdyż już w pierwszym dniu sprze-
daży na aurisa złożono 100 zamówień. Aby 
powiększyć dostępność cenową samochodów 
kompaktowych w Polsce, Toyota utrzymała 
w swojej ofercie model poprzedniej generacji, 
o nazwie auris classic.

Krótko

 Maciej Rzońca

W 2012 roku sprzedaż w Polsce nowych 
samochodów osobowych (wraz z samo-
chodami osobowymi z homologacją cię-
żarową) zamknęła się liczbą 270 587 sztuk. 
W porównaniu do 2011 roku oznacza to 
minimalny spadek sprzedaży (-1,54 proc), 
kiedy to kupiliśmy o 4200 więcej nowych 
aut niż w minionych 12 miesiącach.

Najpopularniejszą marką w naszym 
kraju została Škoda, która sprzedała nieco 
ponad 32 tys. samochodów i niezmien-
nie od 2009 roku jest w Polsce liderem 

sprzedaży. Kolejne miejsca w pierwszej 
dziesiątce zajęły marki: Volkswagen (22 640 
sztuk), Toyota (19 854), Opel (19 083), Ford 
(16 788), Hyundai (15 281), Kia (15 137), 
Nissan (13 377), Renault (12 961) oraz Fiat 
(12 684).

Jednak tylko cztery marki zdołały zwięk-
szyć swoją sprzedaż. Rekordzistą jest Kia 
(+18,86 proc), przed Volkswagenem (16,22), 
Hyundaiem (8,21) oraz Toyotą (5,24). Naj-
większy spadek zainteresowania samochoda-
mi odnotowały natomiast Fiat (-27,49 proc) 
oraz Ford (27,20 proc). Zarówno na wzrost, 
jak i spadek zainteresowania konkretną 

marką ma – oprócz działań marketingowych 
– oczywiście oferta modelowa, a więc takie 
tendencje nie są stałe i dane raz na zawsze. 
Wydaje się jednak, że w najgorszej sytuacji 
będzie Fiat, który w naszym kraju „strzelił 
sobie w stopę” zwalniając potężny procent 
pracowników zakładów w Tychach oraz 
wynosząc część produkcji z Polski.

Prawie połowa samochodów Ško-
dy sprzedanych w Polsce, to octavia 
(15 635  szt). Niewykluczone, że nadal 
będzie to najpopularniejszy model tej 
marki, gdyż już w marcu do salonów trafi 
najnowsza jego generacja.

–Przemyślane inwestycje wzmacnia-
jące wizerunek (m.in. mobilna wystawa 
motoryzacyjna Škoda Autolab), działania 
mające na celu podnoszenie jakości obsługi 
klienta, a także atrakcyjna oferta cenowa 
to niektóre z czynników, które wpłynęły na 
sukces marki – powiedział Łukasz Zadwor-
ny, dyrektor marki Škoda w Polsce. Nie 
możemy również zapomnieć, że ubiegły 
rok rozpoczął nowy etap w historii Škody 
– wprowadzenie dwóch premierowych 
modeli (citigo oraz rapid) zapoczątkowało 
ofensywę modelową, która będzie konty-
nuowana w kolejnych latach.

(Dane o sprzedaży z bazy Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Nową ge-
nerację skody octavia przedstawimy w naj-
bliższych numerach Kuriera Polskiego).

 Maciej Rzońca

Sportowy, dynamiczny design, niższa 
waga, bardzo oszczędne silniki z systemem 
Start/Stop – to podstawowe wyróżniki 
zupełnie nowej generacji seata leon. Hisz-
pański producent nie ma wątpliwości, 
że trzecia generacja tego modelu będzie 
równie popularna, jak poprzednie. Od 
premiery leona w 1999 roku auto sprzedane 
zostało w ilości 1,2 miliona egzemplarzy.

Zgodnie z filozofią koncernu Volkswa-
gen, do którego należy Seat, hiszpańskie 
auta mają wyraźnie sportowy design. Tak 
jest właśnie w nowym leonie. Wyraziste, 
zdecydowane linie nadwozia tworzą wiele 
figur geometrycznych o ostrych kątach. 
Pionierskim pomysłem w tej klasie aut jest 
zastosowanie w pełni LED-owych przed-
nich reflektorów. Diody zużywają bardzo 
mało energii i są bardzo trwałym źródłem 
światła. Temperatura barwowa wynosi 
5500 Kelwinów, a emitowane światło jest 
bardzo zbliżone do światła dziennego, 
zmniejszając obciążenie dla oczu.

Nowy leon w podstawowej wersji waży 
zaledwie 1113 kg. Jest więc lżejszy od po-
przednika aż o 90 kg (prawie 10 proc), co 
ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie 
zużycia paliwa oraz poprawienie dyna-
miki jazdy.

Do napędu leona producent zaplanował 
całą gamę mocnych i oszczędnych silników 
benzynowych i wysokoprężnych o po-
jemnościach od 1.2 do 2.0 l oraz mocach 
od 105 do 140 KM. Wszystkie jednostki 
napędowe wyposażone są w bezpośredni 
wtrysk paliwa oraz turbodoładowanie 

i zostały zoptymalizowane pod kątem 
niskiego tarcia wewnętrznego i szybkiego 
nagrzewania. Wyposażone ponadto zostały 
w system Start/Stop, który wyłącza silnik, 
gdy samochód jest na postoju na biegu 
neutralnym z rozłączonym sprzęgłem. 
Przy ponownym wyborze biegu mocniej-
szy rozrusznik uruchamia silnik – cicho, 
sprawnie i szybko. System można w dowol-
nym momencie wyłączyć, ale jak obliczono 
używanie go w jeździe miejskiej pomoże 
zaoszczędzić do 4 proc paliwa.

Kierowcy, którzy bardzo dużo jeżdżą 
samochodem docenią w nowym leonie 
system wykrywania senności, który 
analizuje charakterystykę prowadzenia 
kierowcy oraz stale ocenia sygnały takie 
jak kąt i prędkość skrętu. Jeśli system 
uzna, że przysypiamy odezwie się głośny 
sygnał akustyczny, a jeśli po 15 minutach 
od pojawienia się informacji kierujący nie 

zatrzyma się na przerwę, system ponowi 
ostrzeżenie. Niezależnie od stanu zmęcze-
nia system informuje kierowcę o potrzebie 
odbycia przerwy po czterech godzinach 
nieprzerwanej jazdy. 

Istnieje ponadto jeszcze bardziej sporto-
wa wersja nowego leona, która tradycyjnie 
oznaczona jest dodatkowymi literami FR. 
W tej odmianie kierowca może indywidu-
alnie ustawiać charakterystykę wspomaga-
nia układu kierowniczego, reakcję pedału 
gazu oraz skrzyni biegów DSG wybierając 
jeden dostępnych trybów – Eko, Komfort 
i Sport lub dodatkowe indywidualne usta-
wienie. Wybrany profil wpływa także na 
dźwięk wydobywający się z silnika (1,8 TSI 
180 KM  i 2,0 TDI 184 KM), jak również 
na oświetlenie wnętrza – w zależności od 
stylu jazdy diody zmienią swoją barwę 
z białej (w trybach indywidualnym, Eco 
i Komfort) na czerwoną (w trybie Sport).

Leon trzeci 

Škoda liderem sprzedaży
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Aleja Walentego Rozdzieńskiego

      PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowic-

kie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół 
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy;  Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek  
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

Sport

Śląski wojownik
Damian Jonak jest nadal niepokonany na zawodowym ringu. Możliwe, że już w tym roku 
śląski bokser spełni swoje największe marzenie i wreszcie stanie do walki o mistrzostwo 
świata w wadze junior średniej. 

Kurier Polski: Dlaczego akurat 
boks? W młodości nie interesowa-
łeś się innymi sportami?

Damian Jonak: W dzieciństwie 
zawsze ciągnęło mnie do sportów 
walki. Chciałem po prostu walczyć, 
kto wie, może dziś byłyby to treningi 
MMA. Na początku trenowałem 
judo w Czarnych Bytom. Po przepro-
wadzce w wieku 10 lat rozpocząłem 
treningi bokserskie w Szombierkach 
Bytom pod okiem Mariana Łagoc-
kiego i Marka Okroskowicza. My-
ślałem, że wrócę do judo, ale szybko 
połknąłem bakcyla i już wiedziałem, 
że chcę to robić. 

KP: Miałeś jakiegoś idola 
w świecie boksu, na którym się 
wzorowałeś? 

DJ: W boksie zawodowym było 
i jest wielu doskonałych zawodni-
ków. Na pewno takim wzorem był 
dla mnie zawsze Oscar de la Hoya. 
On walczył też w mojej kategorii 
wagowej. Osiągnął wielkie sukcesy 
i był wielokrotnym mistrzem świa-
ta. Do tego miał dobrze poukładane 
życie prywatne i przede wszystkim 

do teraz potrafi wykorzystać swoje 
sukcesy w życiu zawodowym. 

KP: Stoczyłeś jak na razie 
36 walk i tylko jedna z nich za-
kończyła się remisem. Jak to jest 
być bokserem niepokonanym na 
zawodowym ringu?

DJ: Ja do wszystkich rankingów 
i bilansów podchodzę z dużym dy-
stansem. Mam dobry bilans, ale każdy 
pojedynek może to zweryfikować. 
Tak naprawdę decyduje to, z jakimi 
przeciwnikami się walczy. Można wy-
grywać wszystkie starcia, a trafisz na 
rywala, którego styl walki kompletnie ci 
nie odpowiada. To może oznaczać po-
rażkę nawet w ostatniej rundzie, mimo 
że przeciwnik jest słabszy fizycznie. 
Dlatego podczas każdej walki muszę 
być maksymalnie skoncentrowany. 

KP: Jak przygotowujesz się do 
swoich walk? Na co szczególnie 
zwracasz uwagę?

DJ: Takie przygotowania rozpoczy-
nają się zwykle 2-3 miesiące wcześniej. 
Na początku trenuję na Śląsku z tre-
nerem Okroskowiczem. 5-6 tygodni 
przed walką wyjeżdżam do Warszawy, 

gdzie odbywają się już treningi specjali-
styczne z innymi zawodnikami z grupy 
KnockOut Promotions. Dwa razy 
w roku wyjeżdżamy do Zakopanego, 
gdzie przede wszystkim budujemy siłę 
i wytrzymałość, co ma podczas innych 
treningów ogromne znaczenie. Powsta-
ją fundamenty, które mogą okazać się 
decydujące podczas walki na ringu.

KP: Masz jakiś szczególny 
utwór muzyczny, który mobilizuje 
Cię przed walką?

DJ: Dla mnie bardzo motywu-
jące jest, kiedy muzyka jest napisa-
na pode mnie. Tak jak jest w przy-
padku kawałka grupy Bezimienni. 
Uwielbiam, kiedy wchodzę na ring, 
a muzyka gra na żywo. Wtedy 
naprawdę skacze mi adrenalina 
i jestem bardzo zmobilizowany. 
Natomiast w szatni przed pojedyn-
kiem mam dwa utwory, które pusz-
czam. To „Walka” i „Idź i walcz” 
także w wykonaniu Bezimiennych. 

DJ: Twój ostatni pojedynek 
w katowickim Spodku był bar-
dzo widowiskowy. Jackson Osei 
Bonsu był Twój najtrudniejszym 

rywalem? Można w ogóle tak ka-
tegoryzować bokserów?

DJ: Mogło to tak wyglądać, bo 
walka trwała dziesięć rund, ale 
powiem szczerze, na pewno nie 
była najcięższa. Akurat ten rywal 
i jego styl boksowania mi pasował. 
Miałem dobrą taktykę, której może 
nie zrealizowałem w 100 proc., po-
nieważ pod koniec poczułem się 
zbyt pewny siebie, co mogło mnie 
zgubić. Częściej wspominam walkę 
z 2007 roku w Katowicach, gdzie 
moim przeciwnikiem był Michael 
Schubov. Już na początku starcia 
posłałem go na deski i myślałem, że 
jest po walce. On się później skupił 
na obronie i stopniowa przejmo-
wał inicjatywę. Pod koniec byłem 
w dużych opałach, ale udało mi 
się dowieźć zwycięstwo do końca. 
Nauczyłem się wtedy, że nikogo nie 
wolno lekceważyć. Wygrana spra-
wiła mi ogromną radość, ponieważ 
nie zawiodłem kibiców w Spodku, 
którzy mnie dopingowali.

KP: No właśnie, wszędzie 
podkreślasz, że najlepiej walczy 
Ci się przed śląską publicznością. 
Czujesz się tutaj najpewniej?

DJ: Przede wszystkim wsparcie 
kibiców jest bardzo ważne. W trud-
niejszych momentach człowiek 
zawsze może liczyć na dodatkową 
motywację. Do tego na Śląsku 
są ogromne tradycje bokserskie, 
dlatego wszędzie podkreślam skąd 
jestem i zawsze walczę dla tych lu-
dzi, którzy tworzą niepowtarzalną 
atmosferę, szczególnie w Spodku. 
To nie jest żadna kokieteria z mo-
jej strony. Jestem związany z tym 
regionem i staram się pielęgnować 
tę tradycję. 

KP: Kiedyś byłeś górnikiem. 
Wtedy też wstąpiłeś do „Solidar-
ności”. Swoją sympatię do związku 
pokazujesz podczas każdej swojej 
walki. Te idee także pielęgnujesz?

DJ: Staram się w życiu kierować 
ideami Solidarności. Jest to pięk-
na sprawa. Z tego ruchu w końcu 
zasłynęliśmy na świecie i z nim 
jesteśmy kojarzeni. Powinniśmy 
być z tego dumni. Promocję Soli-
darności rozpocząłem od współ-
pracy z panem Piotrem Dudą, 
który był wtedy przewodniczącym 
związku w naszym regionie. Jest 

to wzajemne wsparcie, bo osoby 
z Solidarności pomagają mi w wie-
lu kwestiach. Uważam, że młodzi 
ludzie za moim pośrednictwem 
mogą sobie przypomnieć, dzięki 
komu żyją w wolnym kraju. Tak 
naprawdę minęło 20 lat od tego 
jak zostaliśmy wyzwoleni, a 30 od 
powstania związku, więc to nie jest 
dużo czasu, a wiem, że to jest za-
pominane. Związek nadal pomaga 
w wielu kwestiach i pokazuje, co to 
znaczy wzajemne wsparcie. 

KP: Często wspierasz ak-
cje charytatywne? To ważna 
część Twojej poza sportowej 
działalności? 

DJ: Ogólnie staram się wspie-
rać takie akcje, jak tylko czas mi 
na to pozwala. Uczestniczę w wielu 
różnych spotkaniach z młodzieżą 
i staram się wspomagać z moimi 
sponsorami inicjatywy, które mają 
szczytny cel. Ogólnie nie trafia 
to często do mediów, bo robię 
to dla siebie i nie chcę się przed 
nikim chwalić. Jeżeli komuś coś 
podaruję, to przecież najważniej-
sza jest radość tych ludzi. W tym 
roku też już zaplanowałem kilka 
takich spotkań i mam nadzieję, 
że będzie to kontynuowane, bo to 
naprawdę fajna sprawa wspierać 
młodych ludzi. 

KP: Na koniec pytanie, który 
na pewno często słyszysz. Kiedy 
staniesz do walki o mistrzo-
stwo świata?

DJ: W każdej federacji, która 
sporządza ranking jestem bardzo 
wysoko. W rankingu WBA jestem 
drugi, ale pozycja numer jeden 
pozostaje nieobstawiona. Teore-
tycznie więc wszystko jest bardzo 
blisko, tylko wszystko zależy od 
promotorów, którzy muszą taką 
walkę zorganizować. Na pewno 
nie odbędzie się ona w Polsce. 
Waga junior średnia jest bardzo 
dobrze obsadzona w USA i tam 
wszystko napędza telewizja. Dla-
tego jest kilka czynników, które 
mogą wpłynąć na organizację 
takiej walki. Jeżeli chodzi o mnie 
i moich trenerów, to bardzo by-
śmy chcieli, żeby taka propozy-
cja padła. Wtedy na pewno ją 
przyjmiemy. 

Rozmawiał Adrian Leksfo
t. 
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