
Tygodnik bezpłatny  nr 15 20.02.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57www.kurierpolski24.pl

Kierunek na Perłę 
Oceanu Indyjskiego

Kilkadziesiąt ton niebezpiecznych odpadów 
leży odłogiem w Katowicach-Szopienicach. 
Mieszkańcy chcą, aby urzędnicy usunęli 
śmierdzącą hałdę sprzed ich domów, 
ale sprawa od ponad dwóch lat 
nie została rozwiązana

Hałda truje 
w Szopienicach 

Siatkarski mundial 
w Spodku

s. 8 s. 16

Sprzedam mieszkanie, 
ale chętnych brak

Ceny mieszkań w województwie śląskim cały czas 
spadają, a  mimo to jest coraz mniej chętnych, 
żeby je kupić. W tym roku na rynku nieruchomości 
też raczej niewiele się zmieni i przede
 wszystkim nie będziemy mogli 
liczyć na pomoc państwa. s. 9

Uścisk dłoni Leszka Łazarczyka z prezydentem Sri Lanki, Mahinda Rajapaksą przypieczętował 
Memorandum o Porozumieniu między Cejlońską Izbą Handlową a Polska Izbą Gospodarczą. Dzięki umowie 
współpraca pomiędzy naszymi państwami zostanie rozszerzona. Jest to efekt negocjacji nie tylko z Cejlońską 
Izbę Handlową, ale także z przedstawicielami zarządów do spraw rozwoju eksportu oraz inwestycji Sri Lanki.

Katowice już w 2014 roku staną się 
stolicą światowej siatkówki. W Spodku 
poznamy reprezentację, która 
zdobędzie tytuł 
najlepszego 
zespołu globu.

Oceanu IndyjskiegoOceanu Indyjskiego
s. 4
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W skrócie z 
Nowa praca byłego marszałka
Adam Matusiewicz, były marszałek woje-
wództwa śląskiego ma pełnić nową funkcję. 
Obejmie stanowisko dyrektora ds. rozwoju 
i organizacji w wodociągowej spółce Aqua-
-Sprint w Siemianowicach Śląskich.
Na swoim nowym stanowisku ma być odpowie-
dzialny za pozyskiwanie unijnych środków. Po-
głoski o tym, że Matusiewicz będzie pracował 
właśnie w siemianowickiej spółce pojawiły się 
już kilkanaście dni temu, ale wówczas zaprze-
czyły im władze firmy. Teraz już wiadomo, że to 
właśnie w Aqua-Sprincie będzie pracował po 
pożegnaniu się z fotelem marszałka wojewódz-
twa śląskiego Adam Matusiewicz. Pozyskiwanie 
unijnych środków to dla byłego szefa śląskiego 
samorządu nie pierwszyzna, był bowiem przez 
kilka lat skarbnikiem w Pszczynie.

Chorzowianka z brązowym medalem
Urodzona w Chorzowie, 21-letnia Monika 
Hojnisz zdobyła brązowy medal na biatlono-
wych mistrzostwach świata w biegu na 12,5 
km ze startu wspólnego. Biathlonistka pod-
czas czterech strzelań spudłowała tylko raz.
Zawodniczka klubu UKS Lider Katowice spra-
wiła sporą sensację podczas mistrzostw świata 
w czeskim Novym Mescie. Wcześniej Monika 
Hojnisz odnosiła sukcesy w kategoriach junior-
skich, ale teraz zdobyła brązowy medal, co dla 
niej jest największym osiągnięciem w karierze. 
W biegu wystartowały jeszcze trzy nasze repre-
zentantki: Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń 
i Weronika Nowakowska-Ziemniak. Mistrzynią 
świata została Białorusinka Daria Domraczewa. 
Jest to drugi medal dla Polski na tych mistrzo-
stwach. Wcześniej srebro zdobyła Krystyna 
Pałka w biegu na dochodzenie. 

Chcą odwołać prezydenta
Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Rozpo-
częli akcję zbierania podpisów pod wnioskiem 
o odwołanie prezydenta Wodzisławia Śląskiego 
Mieczysława Kiecy oraz rady miejskiej.
Akcja zbierania podpisów rozpoczęła się 6 
lutego. Teraz mieszkańcy maja 60 dni na ze-
branie prawie 4 tysięcy podpisów, czyli 10 proc. 
uprawnionych do głosowania. Do wodzisław-
skiego magistratu wpłynęło już pismo, informu-
jące o zamiarze przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania prezydenta oraz rady 
miejskiej. Podpis pod nim złożyło 17 mieszkań-
ców, w tym dwóch radnych. Co sprowokowało 
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do takie-
go kroku? Jak twierdzą, bezpośrednią przy-
czyną było pojawienie się informacji o likwidacji 
jednej ze szkół. Chodzi o szkołę podstawową 
nr 28, a to jedna z najnowocześniejszych pla-
cówek w mieście. Do tego niedawno wybudo-
wano przy niej Orlika. Kolejnym powodem jest 
sytuacja finansowa miasta. Wodzisław Śląski 
ma wielomilionowe zadłużenie. Mieszkańcy ob-
winiają także prezydenta o wysokie bezrobocie 
oraz brak wizji rozwoju miasta.

Protest przeciwko podwyżce cen biletów
Bilety komunikacji miejskiej na Śląsku zdro-
żeją od pierwszego marca, jednak związkow-
cy z „Sierpnia 80” już protestują. W centrum 
Katowic oraz w tramwajach rozdawali swoje 
gazety z artykułem o podwyżce. W ten spo-
sób chcą zwrócić uwagę na – niesprawiedli-
wy ich zdaniem – wzrost cen biletów.
Przedstawiciele KZK GOP podkreślają, że wzrost 
cen jest nieuchronny, bo rosną też koszty utrzyma-
nia komunikacji. – Rzeczywistość możemy zakli-
nać, ale ekonomia jest nieubłagana. Te pieniądze 
muszą być zapłacone za to, że te autobusy i tram-
waje funkcjonują. Inaczej nie da się tego zorgani-
zować. Pamiętajmy, że w tej chwili bilety to około 
40 proc. kosztów przejazdu. Pasażer płaci mniej 
niż połowę realnego kosztu za przejazd komunika-
cją. Pozostało część ze swoich dokładają budżety 
gmin – tłumaczy Anna Koteras, KZK GOP.  

Stracić prawo jazdy dwukrot-
nie w ciągu zaledwie miesiąca? 
To możliwe w Siemianowicach 
Śląskich. Efekty pracy wideore-
jestratorów, które od 2 miesięcy 
funkcjonują na dwóch skrzy-
żowaniach, przeszła najśmiel-
sze oczekiwania strażników 
miejskich. Instalując system 
spodziewano się, że miesięcznie 
zarejestruje 300-400 wykroczeń. 
Do końca stycznia zarejestrował 
ponad 2000. Codziennie na tych 
dwóch skrzyżowaniach kierowcy 
łamią przepisy 80 razy!

Nowe w Siemianowicach 
Śląskich wideorejestratory są 
bardzo efektywne. – Automa-
tycznie rejestrują samochody, 
które nie stosują się do wskazań 
sygnalizacji świetlnej. System jest 
sprzężony z sygnalizacją. Nie ma 
takiej sytuacji, że ktoś mi powie, 
że przejeżdżał na pomarańczowym 
świetle, gdy widać ewidentnie, że 
jest światło czerwone – tłumaczy 
Piotr Saternus, komendant Stra-
ży Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich. Rekordziści na łamaniu 
przepisów na jednym skrzy-
żowaniu zostali przyłapani już 
9 razy. W ciągu niespełna dwóch 
miesięcy uzbierali w sumie 54 
punkty karne i mandaty na łączna 
kwotę minimum 3 tysięcy złotych. 

Niektórzy, choć o tym jeszcze nie 
wiedzą, dwa razy stracili już prawo 
jazdy. – Jakoś sobie radzę, jeżeli się 
tylko stosuję do znaków i świateł 
wszystko jest w porządku – mówi 
Stanisław Kołodziej, kierowca

Problem jednak w tym, że 
większość kierowców w tym 
miejscu nagminnie  lekceważy 
przepisy. Od końca grudnia nowe 
kamery zarejestrowały ponad dwa 
i pół tysiąca wykroczeń. Strażnicy 
miejscy nie nadążają z wypisy-
waniem mandatów. – Właściciel 
ma kilka możliwości do wyboru. 
Albo przychodzi do nas osobiście 
i jest mu przekazywany filmik 
oraz zdjęcia i zazwyczaj kończy 
się to mandatem karnym, lub też 
może skorzystać z poczty. Wypełnia 
oświadczenie zgodnie z instrukcją. 
Po przyjściu tego oświadczeni, my 
wysyłamy mandat – wyjaśnia 
Adam Adamski, Straż Miejska 
w Siemianowicach Śląskich. Z no-
wego nabytku straży miejskiej 
zadowolona jest również siemia-
nowicka policja. Skrzyżowania, na 
których wideorejestratory zostały 
zainstalowane, są bardzo niebez-
pieczne. Do jednego z trzech 
wypadków śmiertelnych w 2012 
roku doszło właśnie na ruchliwym 
skrzyżowaniu ulic Wróblewskie-
go i Jagiełły. – Kierowca hondy 

zasnął za kierownicą. Zjechał na 
lewy pas, uderzył w sygnalizator 
świetlny i niestety śmiertelnie po-
trącił pieszego, który znajdował 
się chodniku – relacjonuje mł. asp. 
Jagoda Tomanek-Olczak, KMP 
w Siemianowicach Śląskich. 
– Nawet na pasach czasami się 
zdarzy, że człowiek chce przejść 
spokojnie, a tu nagle auto, trzeba 
uważać – stwierdza Anna Białas, 
mieszkanka Siemianowic Śląskich.

Uważać trzeba także na 
Drodze Krajowej 94, czyli tra-
sie łączącej Bytom i Kraków na 
skrzyżowaniu ulicy Krupanka 
oraz Zwycięstwa. Tu też zawisły 

kamery. Wydzierżawionych od 
ministerstwa infrastruktury za 
blisko 400 tysięcy złotych wideore-
jestratorów urzędnicy jednak nie 
żałują. Ta inwestycja już wkrótce 
zacznie im się zwracać, z karania 
drogowych piratów Siemianowi-
ce będą miały wymierne zyski. 
– Z tego tytułu osoby muszą uiścić 
mandat, tym samym jest wpływ 
do kasy miejskiej – oznajmia 
Jakub Nowak, UM w Siemiano-
wicach Śląskich. Jeśli niezdyscy-
plinowanych kierowców nadal 
będzie tak wielu, wpływ liczony 
w setkach, a nawet milionach 
złotych rocznie.

Na jego  występ przyszło 
kilka tysięcy ludzi. Nie zawie-
dli się. Slash dał w katowickim 
Spodku dwugodzinny koncert. 
Zagrał między innymi utwory 
dobrze znane z repertuaru swoje-
go byłego zespołu, czyli Guns N’ 
Roses. Poznajcie kulisy pobytu 
gwiazdy na Śląsku.

Slash był wyczekiwany przez 
długie lata zarówno przez muzycz-
nych dziennikarzy, jak i fanów. Ci 
Spodek wypełnili po brzegi. Naj-
wierniejsi fani w Spodku pojawili 
się kilka godzin przed koncertem. 
Wśród nich pomysłodawcy akcji 
na gigantyczną flagę dla Slasha. 
Wcześniej przygotowali już taką 
niespodziankę dla Axla podczas 
koncertu Gunsów w Rybniku. 
– Tym razem mieliśmy dużo mniej 
czasu, ale fani nie zawiedli. Zrobili-
śmy flagę 3,7x14 metrów, którą roz-
winiemy prawdopodobnie. Mam 
nadzieję, że się uda podczas piątego 
utworu – mówił Adam Zieliński, 
pomysłodawca akcji „Flaga dla Sla-
sha”. Udało się. Tak samo jak prze-
brnąć przez konferencję. Zakazane 
pytania dotyczą Gunsów i Axla 
Rose. To już temat zamknięty. Za 
to Slash chętnie podzielił się tym, 

jak spędził dzień w Katowicach. 
– Byliśmy w naprawdę świetnym 
miejscu – w restauracji z trady-
cyjnym jedzeniem, jak ona się na-
zywała? Zjedliśmy pyszne pierogi 
i sznycle – opowiadał Slash.

Ile Slash potrafił zmieścić, 
zdziwiło nawet właścicieli re-
stauracji. Kilkanaście pierogów, 
cztery szaszłyki i korytko z tra-
dycyjnym jedzeniem dla sześciu 
osób. Regionalna śląska kuchnia 
smakowała na tyle, by zostawić 

po sobie ślad w księdze gości. 
Dla nich ta niespodziewana wi-
zyta w pamięci zostanie na długo. 
– Nie chcieliśmy go męczyć. Wie-
dzieliśmy, że jest po całym dniu. 
Menadżerka powiedziała, że jest 
dość zmęczony i chciałby sobie 
odpocząć, także nie narzucaliśmy 
się – wspomina Dominika Wąsik, 
Chata z Zalipia. O odpoczynku na 
scenie nie mogło być już mowy. 
Dwugodzinny koncert zaspokoił 
oczekiwania fanów. – Najbardziej 

w tym wszystkim zaskoczyła mnie 
publiczność, a raczej ilość tej pu-
bliczności. Środek tygodnia i pełny 
Spodek. Takie rzeczy się chyba nie 
zdarzają w tych czasach w przy-
padku muzyki rockowej, ale oczy-
wiście koncert wyśmienity, wybitny. 
Nie było jakiś super fajerwerków. 
Po prostu była dobra muzyka roc-
kowa, gitarowa – stwierdza Piotr 
Brzychcy z zespołu Kruk. 

Ściągnięcie po raz pierwszy 
do Polski gitarzysty nie było 
łatwe. Dziś już organizator kon-
certu zdradza kulisy negocjacji 
z gwiazdą. – Te rozmowy trwały 
rok. To było takie upominanie 
się, przypominanie o sobie. Sami 
nie do końca byliśmy pewni, czy 
chcą to z nami zrobić, czy nie chcą. 
Później już wiedzieliśmy, że są za-
interesowani, i że mamy zaklepany 
termin – mówi Marta Sowa, Metal 
Mind Productions. Było warto. 
Wiadomo już, że koncert Slasha 
w katowickim Spodku będzie na-
leżał do najważniejszych muzycz-
nych wydarzeń roku 2013. Choć 
organizatorzy zapewniają, że nie 
ostatnim. Kolejna gwiazda równie 
wielkiego formatu odwiedzić Śląsk 
ma późną jesienią.

Sypią się mandaty.  
Kierowcy w oku kamery

Slash dał popis w Spodku
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek –piątek 16:25

Silesia Cafe 
poniedziałek –piątek 15:45

Śledztwo ws. katastrofy  
pod Szczekocinami przedłuży się
3 marca przypada pierwsza rocznica jednej 
z największych kolejowych katastrof w Pol-
sce. Tragicznego w skutkach zderzenia po-
ciągów pod Szczekocinami. Wszystko wska-
zuje jednak na to, że do tego czasu nie uda 
się zakończyć śledztwa w sprawie wypadku.
3 marca 2012 roku na tym samym torze znalazły 
się dwa osobowe pociągi. W zderzeniu zginęło 
16 osób. 98 zostało rannych, a wielu z nich prze-
bywało w szpitalach jeszcze przez kilka miesię-
cy. Śledztwo w sprawie kolejowej katastrofy pod 
Szczekocinami wciąż trwa i nic nie wskazuje 
na to, że szybko się skończy. Prowadząca je 
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie ma 
wystąpić wkrótce do Prokuratury Apelacyjnej 
w Katowicach o przedłużenie postępowania. 
Jeszcze w lutym ma być gotowy raport Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejo-
wych. Do przesłuchania wciąż są świadkowie 
– uczestnicy wypadku – obywatele Hiszpanii 
i Francji. Prokuratura w Częstochowie czeka 
wciąż także na całościową opinię biegłych, któ-
ra ma wskazać bezpośrednie przyczyny i oko-
liczności katastrofy. Opinia ma wyjaśnić między 
innymi to, dlaczego jeden z pociągów tuż przed 
zderzeniem nie hamował.

Gliwice zabiegają o unijne pieniądze
W wojewódzkich dokumentach nie ma na razie 
projektów zgłaszanych przez Gliwice do unij-
nego dofinansowania. Dlatego władze miasta 
zaapelowały do władz województwa o spra-
wiedliwy podział środków, jakie są w dyspozycji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020.
Gliwice zgłosiły do RPO prawie 60 projektów, 
z czego 8 to tzw. projekty kluczowe. W grudniu 
światło dzienne ujrzała zatwierdzona przez ślą-
ski zarząd lista projektów, ale gliwickich pomy-
słów na inwestycje próżno tam szukać. Gliwice 
chcą aby na liście znalazły takie projekty, jak bu-
dowa centrum przesiadkowego w pobliżu dwor-
ca PKP, rozbudowa lotniska aeroklubu, czy re-
witalizacja spalonego teatru w centrum miasta. 
Gliwice przekonują, że projekty zgłaszane przez 
tutejszy samorząd mają o wiele większe oddzia-
ływanie niż tylko miejskie. Urząd Marszałkowski 
nie mówi jednak „nie”. Urzędnicy podkreślają, że 
projekt RPO to wstępny dokument i dopiero ru-
szają dyskusje nad jego ostatecznym kształtem.

Atrakcyjna Ruda
„Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. To 
hasło rudzkiej kampanii śmieciowej. Akcja 
ma zachęcać mieszkańców Rudy Śląskiej 
do segregacji śmieci oraz zapoznać ich ze 
zmianami, jakie od połowy roku przyniesie 
śmieciowa rewolucja.
Specjalne plakaty i informatory dla mieszkań-
ców mają nauczyć każdego segregacji odpa-
dów. Utworzony został także punkt wypełnia-
nia deklaracji śmieciowych, zaplanowany jest 
także wiosenny cykl spotkań władz miasta 
z mieszkańcami. Podczas każdego z nich 
rudzianie nie tylko dowiedzą się, co czeka ich 
po 30 czerwca, ale także będą mogli skorzy-
stać z pomocy w wypełnianiu formularzy de-
klaracyjnych. Żeby ekologiczna świadomość 
w kwestii segregacji odpadków rosła, rudzka 
kampania jest podzielona na kilka części, 
a każda z nich skierowana jest do innej grupy 
wiekowej. – Zmiany, jakie przyniesie od poło-
wy roku ustawa śmieciowa będą ogromne. 
Właściwie to śmiało można nazwać je re-
wolucyjnymi. Choć mnie odpowiada też uży-
wane przez niektórych stwierdzenie zmiany 
ewolucyjne. Musimy bowiem zmienić naszą 
świadomość w zakresie gospodarowania 
odpadami. Inaczej rzeczywiście może cze-
kać nas ekologiczna katastrofa – podkreśla 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

We własnych mieszkaniach 
czują się jak zakładnicy. Dlatego 
rozpoczęli walkę ze spółdziel-
nią. Mieszkańcy osiedla Syberka 
twierdzą, że we wspólnocie będzie 
im lepiej i robią wszystko, żeby 
móc samemu decydować o losie 
własnych mieszkań. Blady strach 
padł na zarząd będzińskiej spół-
dzielni, która robi teraz wszystko, 
by setki spółdzielców zatrzymać 
przy własnej kasie. 

Mieszkańcy postanowili za-
walczyć o lepsze życie we własnym 
„M”. Wrogiem jest będzińska spół-
dzielnia „Wspólnota”. Coraz wyższe 
rachunki i składki na – zdaniem 
mieszkańców – różnej maści fundu-
sze. Jak mówią, w blokach inwestycji 
nie widać. – Jesteśmy zakładnikami 
spółdzielni. To nie wynika z naszej 
zgody. To ustala sobie zarząd – mó-
wią zgodnie. Część mieszkańców 
osiedla Syberka w Będzinie wystą-
piła już nawet na drogę prawną. 
Będzińska prokuratura badała, co 
stało się z wodą za ponad sto tysię-
cy złotych, której mieszkańcy nie 
zużyli, a zapłacić musieli. Jednak 

prokuratorzy podjęli decyzję, że 
w przelewającej się wodzie znamion 
przestępstwa nie ma. – Nadal te 
ubytki są i mówię, że średnia tych 
ubytków to jest 40 proc. To jest na-
prawdę bardzo dużo – uważa Jerzy 
Sobczyk, mieszkaniec os. Syberka 
w Będzinie. 

To przelało czarę goryczy. Pod 
specjalnymi listami zaczęli więc 
zbierać podpisy. Wspólnotę będą 
mogli utworzyć, jeśli zgodzi się na 
to co najmniej 51 proc. właścicieli 
mieszkań w danym budynku. Roz-
brat ze spółdzielnią wydaje się być 
coraz bliższy. Taką chęć, tylko 
z jednego bloku, zadeklarowali 
mieszkańcy prawie stu trzydziestu 
mieszkań. Celem jest założenie 
wspólnoty i własne decydowanie 
o tym, jak i kiedy będą wydawane 
pieniądze mieszkańców. – Jeżeli 
lokatorom nie podoba się zarządca, 
to można go w każdej chwili odwo-
łać. Natomiast spółdzielni niestety 
się nie da – mówi Edyta Choj-
nacka, mieszkanka os. Syberka 
w Będzinie. Władze „Wspólnoty” 
na planowaną wspólnotę patrzą 

co najmniej niechętnie. Zdaniem 
spółdzielni, od kiedy mieszkańcy 
zaczęli walczyć o lokatorską wol-
ność nagle zaczęły się dewastacje 
w budynkach i „chodzenie” od 
mieszkania do mieszkania pro-
pagujące ideę wspólnoty. – Przy-
chodzą do nas z zapytaniami i z 
obawami, co się dzieje w budynku. 
Są nagabywani. Wręcz straszeni. 
W związku z tym my musimy 
w jakiś sposób zareagować – od-
powiada Jolanta  Zaczkowska, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wspólnota” w Będzinie.

Zarząd spółdzielni wydał bez-
względny zakaz spotykania się na 
korytarzach budynków. Byłego 
prezesa jednej z sosnowieckich 
spółdzielni zachowanie tej z Będzina 
wcale nie dziwi. – Spółdzielnie robią 
wszystko, żeby do tego nie dopuścić 
z prostej przyczyny. Mają świado-
mość, że to jest ich praca i takie 
wydzielanie się wspólnot powoduje 
zmniejszenie zasobów spółdzielni 
i ktoś traci pracę  – wyjaśnia Andrzej 
Czerwiński, były prezes SM „Śro-
dula” w Sosnowcu. Zyskać mogą za 
to mieszkańcy.

Zarząd województwa śląskie-
go złożył zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa 
przez poprzedni zarząd Kolei 
Śląskich. Zawiadomienie wysłał 
Mirosław Sekuła, marszałek 
województwa śląskiego. Kwe-
stionuje on trafność i zasadność 
umów zawartych przez zarząd 
Kolei. Część z nich podpisał były 
prezes Marek W.

Nowe władze województwa 
śląskiego zawiadomiły katowic-
kich prokuratorów o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
stary zarząd Kolei Ślaskich. 
– Zawiadomienie oprócz treści 
zawiadomienia zawiera wiele za-
łączników, także wymaga analizy. 
Prokurator po przeanalizowaniu 
tego zawiadomienia podejmie de-
cyzję dotyczącą wszczęcia postępo-
wania albo odmowy postępowania 
– informuje Agnieszka Wichary, 
Prokuratura Okręgowa w Katowi-
cach. Większość zarzutów sformu-
łowanych przez marszałka uderza 
bezpośrednio w byłego prezesa 
Kolei Marka W. Nie bez winy mają 
być również pozostali członkowie 
zarządu, którzy do dziś pracują 

na rzecz samorządowej spółki. 
– Nieprzygotowanie przez zarząd 
Kolei Śląskich spraw dotyczących 
taboru. Dwa – umowy, które 
zostały podpisane na korzystanie 
z taboru, niektóre są niekorzystne 
– wyjaśnia Stanisław Dąbrowa, 
wicemarszałek woj. śląskiego.

Zawiadomienie do prokura-
tury to pokłosie raportu przygo-
towanego przez ekspertów z Ze-
społu Doradców Gospodarczych 
TOR, którzy parę tygodni temu 
ocenili kondycję spółki. – Posta-
wiłbym między jedynką a dwójką. 

Bardzo nisko. Niestety to, co było 
w zapleczu taborowym i zapleczu 
kadrowym, absolutnie nie upoważ-
niało do tego, żeby rozpocząć pracę 
– stwierdził Bogusław Kowalski, 
kierownik projektu z ramienia 
ZDG TOR. Za mało maszyni-
stów, do tego nie w pełni wykwa-
lifikowanych. 80 proc. z nich nie 
miało tzw. znajomości szlaku, 
dlatego pociągi mogły jeździć 
maksymalnie 40 km na godzinę. 
Eksperci wyrazili opinię, że Koleje 
Śląskie mogły porozumieć się też 
z konkurentem – Przewozami 

Regionalnym. – Miały do dyspo-
zycji zawsze jakąś rezerwę maszy-
nistów. Kolej mogła ich przenosić, 
przemieszczać, miała jakąś moż-
liwość operowania. Koleje Śląskie 
znalazły się w takiej sytuacji, że 
znacznie zwiększono ilość relacji 
i ograniczono liczbę maszynistów. 
To się musiało praktycznie tak stać 
– uważa Piotr Rydzyński, Zespół 
Doradców Gospodarczych TOR.

Choć chaos, który rozpoczął się 
9 grudnia, został zażegnany, to żeby 
wyciągnąć spółkę na prostą, zarząd 
województwa śląskiego postanowił 
jej pomóc. By zwiększyć kapitał za-
kładowy spółki aportem zostanie 
przeniesiona część taboru. Dodat-
kowo na najbliższej sesji sejmiku 
województwa zarząd wystąpi do 
radnych z prośbą o zgodę na udziele-
nie 6-milionowej pożyczki z budże-
tu województwa. – Myślę, że te nasze 
działania doprowadzą najpierw do 
ustabilizowania sytuacji finansowej 
spółki, a później do wyprowadze-
nia jej na czyste wody – podkreśla 
Mirosław Sekuła, marszałek woj. 
śląskiego. Bo póki co sytuacja jest 
mętna, a przy pomocy prokuratury, 
ma się ostatecznie wyklarować.

Mieszkańcy chcą założyć wspólnotę

Marszałek donosi na Koleje Śląskie 
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Sri Lanka to państwo na wyspie 
Cejlon, które nie bez podstaw nazy-
wane jest perłą Oceanu Indyjskiego. 
Nazwa ta oznacza w sanskrycie 
po prostu „olśniewający kraj” i jest 
w tym sporo racji. To kraj obejmujący 

średniej wielkości wyspę o powierzch-
ni pięć razy mniejszej od Polski. 
Wyspa znajduje się w samym sercu 
Azji Południowej. Kraj znany jest 
od stuleci z wydobycia i obróbki ka-
mieni szlachetnych. Znajdziemy tu 

szafiry, rubiny czy cyrkonie. Pochodzi 
stamtąd na przykład 400-karatowy 
szafir Blue Belle of Asia. Jest on 
pilnie chroniony z powodu swoje-
go niepowtarzalnego, niebieskiego 
koloru i niezwykłej przezroczystości. 
Przechowywany jest w sejfie kamieni 
szlachetnych w Wielkiej Brytanii. 

Perła Oceanu Indyjskiego – 
mimo sporej odległości, która dzieli 
nasze kraje – może nam dużo zaofe-
rować. Polska nawiązała stosunki 
dyplomatyczne ze Sri Lanką już 
w 1957 roku, kiedy państwo nosiło 
jeszcze nazwę Cejlon. Obecnie w Sri 
Lance akredytowany jest ambasador 
RP z New Delhi, a w Kolombo od 
2000 roku funkcjonuje także konsu-
lat RP. Największy udział w polskim 
eksporcie na rynek Sri Lanki w 2011 
roku miał kauczuk, papier, żelazo, 
maszyny i urządzenia mechaniczne, 
a także cukier. Polacy importują za 
to odzież, kawę, herbatę, przyprawy, 
owoce cytrusowe, skorupiaki czy 
perły i kamienie szlachetne. 

  Teraz współpraca między 
dwoma krajami powinna jeszcze 

bardziej się zacieśnić i przy-
nosić jeszcze większe efekty. 
12 lutego podpisano bowiem 
Memorandum o Porozu-
mieniu pomiędzy Cejlońską 
Izbą Handlową, a Polską Izbą 
Gospodarczą. Cel zawartej 
umowy jest jasny. Chodzi 
przede wszystkim o rozpo-
częcie współpracy w celu 
promowania sektora handlu 
i przemysłu. Strony wspoma-
gać się będą w sprawach biz-
nesowych. Promowane będą 
wspólne przedsięwzięcia oraz 
organizacja spotkań w celu 
omówienia przyszłych in-
westycji w danym kraju. Do 
tego dojdą również rozmaite 
konferencje i panele dysku-
syjne. Porozumienie na Sri 
Lance podpisali Harin Mal-
watte, sekretarz generalny 
Cejlońskiej Izby Handlo-
wej oraz Leszek Łazarczyk, 
wiceprezes Polskiej Izby 
Gospodarczej. Co ważne, 
ten dokument to dopiero 
pierwszy krok na drodze do 
dalszego współdziałania. 

Współpraca dla Pol-
skiej Izby Gospodarczej 
może być w przyszłości 
bardzo korzystna. To nie 
tylko nowe możliwości 
rozwoju dla wielu polskich 
firm, ale też znalezienie 
kolejnego partnera biz-
nesowego w Azji, który 
dobrze radzi sobie z kry-
zysem gospodarczym. 
Według raportu United 
Nations, perspektywy 
gospodarcze dla Sri Lan-
ki, w przeciwieństwie 
do reszty krajów Azji 
Południowej, pozostały 
korzystne, pomimo 
umiarkowanego osłabie-
nia gospodarczego, które 
odnotowano w zeszłym 
roku. Raport WESP 
(World Economic Si-
tuation and Prospects 
2013) podaje, iż pod 
względem PKB Sri Lan-
ka był zdecydowanym 
liderem w 2012 roku. Jej 
wzrost gospodarczy był 
najszybszy w regionie 
i wyniósł 6,5 proc.

Kierunek na Perłę 
Oceanu Indyjskiego
Polska Izba Gospodarcza, której głównym celem jest wspieranie 
fi rm w nawiązaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych, 
zanotowała kolejny sukces na swoim koncie. Tym razem chodzi 
o rozpoczęcie współpracy ze Sri Lanką. 

Szafi ry i sierocińce dla słoni

Na terenie Sri lanki zamieszkuje ok 
21 mln. osób. Ofi cjalną stolicą kra-
ju jest Sri Dźajawardanapura Kotte, 
do którego przeniesiono parla-
ment, aby zdecentralizować Ko-
lombo, w którym i tak znajduje się 
większość instytucji centralnych. 
Mało kto wie, że Sri Lanka to jeden 
z niewielu krajów, w których licznie 
występują szlachetne kamienie 
takie jak wielobarwne szafi ry, ru-
biny, granaty, turmaliny, ametysty, 
aquamaryny, cyrkonie, topazy, ale 
także kamienie księżycowe i wiele 
innych, rzadkich okazów takie jak 
kocie oczy czy szafi ry gwieździste.
Kraj nie jest jednolity pod wzglę-
dem etnicznym, językowym, 
kulturowym czy religijnym. Ten 
niewielki kraj został opanowany 
VI-V w.p.n.e. przez  Hindusów. 
Dziś stanowi zlepek przeróżnych 
kultur, przez co dla zwiedzające-
go go turysty stanowi prawdziwe 
wyzwanie. Mieszkańcy w prze-
ważającej większości są jednak 
buddystami, a ofi cjalnym językiem, 
jakim  posługuje się około 75 proc. 
społeczeństwa jest język sinhala. 
Ciekawe w tym kraju jest to, że 
na jednym skrzyżowaniu ulic stoi 
kościół katolicki obok meczetu 
i buddyjskiej świątyni. Zgodnie 
z obowiązującą  konstytucją, 
współcześnie Sri Lanka jest 
Demokratyczno-Socjalistycz-
ną Republiką.
 Wyspa znajduje się w samym 
sercu Azji Południowej, oddzielo-
ne od Półwyspu Indyjskiego cie-
śniną Palk  i zatoką Mannar, od 
wschodu oblewana przez Zatokę 
Bengalską, od południa otwar-
tym Oceanem Indyjskim. Sri Lanka 
jest krajem o gorącym klimacie, 
niech nikogo jednak nie zmyli ta 
tropikalna aura. Na wyspie znaj-
dują się także wysokie góry, gdzie 
panuje odmienny od reszty wyspy 
klimat, przypominający raczej aurę 
panującą na Wyspach Brytyjskich. 
Kraj jest domem dla słonia indyj-
skiego, a miejscowość Pinnawela 
znana jest przede wszystkim z sie-
rocińca dla słoni. Stado zwierząt, 
które się tam znajduje to zbiera-
nina, porzuconych, osieroconych 
bądź wcześniej rannych słoni.
Te niewielkie państwo podzielone 
jest na 25 dystryktów i 9 prowincji. 
Najbardziej zaludnionym obszarem 
Sri Lanki jest Prowincja Zachodnia. 
Jest ona także najlepiej rozwinię-
tym obszarem pod względem 
gospodarczym. Skupia się tam 
największa liczba mieszkańców 
Cejlonu. Bardzo ciekawym rejo-
nem kraju jest również Prowincja 
Centralna. Tam znajduje się dawna 
stolica Sri Lanki – Kandy, w której 
mieści się słynna świątynia z jedną 
z największych buddyjskich relikwii 
– ząb Buddy. W Kandy znajduje się 
także jedna z większych szlifi erni 
kamieni szlachetnych. 

Harin Malwatte, sekretarz generalny 

Cejlońskiej Izby Handlowej 

Leszek Łazarczyk,  wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej.
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Kolombo – dawna stolica Sri Lanki Obecne największe miasto tego kraju, stolica biznesowa, 
a także siedziba przedstawicielstw dyplomatycznych i wielu urzędów państwowych.
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Ofert pracy w kopalniach nie 
brakuje, dlatego edukacja górnicza 
wraca też do Chorzowa. Od przy-
szłego roku szkolnego w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 1 im. Wojciecha 
Korfantego uruchomione zostaną 
nowe kierunki kształcenia związa-
ne z branżą górniczą. 

Pomysł otwarcia nowych klas 
górniczych pojawił się podczas 
rozmów dyrektorki ZSTiO, Sylwii 
Tkocz z prezydentem Chorzowa 
i przedstawicielami Powiatowego 
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
uczniów i branży, placówka chce 
w ten sposób wrócić do swoich ko-
rzeni. W końcu chorzowska szkoła 
powstała na bazie Technikum 
Górniczego, które od 1950 roku 
kształciło w zawodach górniczych. 
Po restrukturyzacji, która dotknę-
ła branżę górniczą szkoła musia-
ła zmienić swój profil, ale teraz 
wszystko powoli wraca do normy. 
48 absolwentów gimnazjów już 

w nowym roku szkolnym znajdzie 
miejsce w dwóch klasach o profilu 
górniczym. W zasadniczej szkole 
zawodowej rozpoczną kształcenie 
na kierunku górnik eksploatacji 
podziemnej, natomiast w techni-
kum na kierunku technik górnic-
twa podziemnego. – Cieszę się, gdy 
widzę, że w Chorzowie przemysł 
i produkcja łączą się z edukacją. 
Jesteśmy miastem, które daje do-
bre wykształcenie. Dzięki zawartej 
współpracy będzie jeszcze lepiej 
– podkreśla Wiesław Ciężkowski, 
wiceprezydent Chorzowa.

W ramach nowych kierunków 
kształcenia, w planach miasta jest 
budowa szkoleniowej sztolni, która 
wiernie odda warunki panujące 
pod ziemią. Wydatki na budowę 
budynku powinny się znaleźć 
w miejskim budżecie. Natomiast 
urządzenia, z których skorzystają 
uczniowie, trafią do sztolni z ko-
palń współpracujących ze szkołą.

Na początku pojawił się 
problem, gdzie uczniowie będą 
odbywać praktyki, ale ta kwe-
stia szybko powinna zostać 
rozwiązana. Szkoła zaprosiła do 

współpracy Katowicki Holding 
Węglowy, a władze firmy wyrazi-
ły zainteresowanie. Jeżeli umowa 
zostanie podpisana, to KHW 
zaoferuje uczniom z Chorzowa 
praktyki zawodowe w wyznaczo-
nych kopalniach. Tam odbędą się 
dodatkowe szkolenia bhp i spo-
tkania z wykwalifikowanymi 
instruktorami zawodu. – Powód 
naszego zainteresowania jest pro-
sty – górnicy, pracownicy kopalń 
odchodzą na emerytury, a trzeba 
stale uzupełniać kadry. 

Zawsze lepiej jest, gdy przyj-
mowany pracownik ma przygo-
towanie techniczne w zawodzie. 
Standardowo szkoły mogą liczyć 
na pomoc w organizacji praktyk, 
pomoc w naborze oraz na to, że 
absolwenci maja zagwarantowa-
ne miejsce pracy, gdy chcą tę pracę 
podjąć. Obecnie współpracujemy 
z pięcioma szkołami z Katowic, 
Mysłowic i Sosnowca. W latach 
2009-2012 pracę w naszych kopal-
niach podjęło 508 ich absolwen-
tów – wyjaśnia Wojciech Jaros, 
rzecznik prasowy Katowickiego 
Holdingu Węglowego. 

Nabór dla absolwentów gim-
nazjów ruszy już w maju, a we 
wrześniu przyszłych górników 
czekają pierwsze lekcje. To nie 
koniec dobrych informacji dla 
uczniów ZSTiO. W chorzow-
skim Urzędzie Miasta podpisano 
także umowę pomiędzy szkołą, 
a niemiecką spółką Elektror 
Airsystems, która zajmuje się 
produkcją wentylatorów. Umowa 
zakłada m.in. możliwość odby-
wania praktyk zawodowych przez 
uczniów w spółce. – Od początku 

istnienia naszej firmy inwestujemy 
w edukację. Cieszę się, że od teraz 
będziemy mogli to robić także 
w Chorzowie. Liczymy, że efekty 
naszej współpracy będą pomyślne 
– podkreślał Ulrich Kreher, prezes 
Elektror Airsystems. Tę opinię 
podziela też dyrektorka szkoły. 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
wsparcie. Od momentu podpisania 
umowy stajemy się bliskimi współ-
pracownikami. Mam nadzieję, że 
współpraca będzie owocna – pod-
sumowała Sylwia Tkocz.
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Przyszli górnicy będą z Chorzowa
Na Śląsku znów potrzebni są fachowcy. Zawód górnika wraca do łask w szkole w Chorzowie, 
gdzie postanowiono poważnie zadbać o przyszłe wykształcenie uczniów. 

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

Stary dworzec PKP w Chebziu 
już niebawem stanie się nowym 
centrum kulturalnym. Zaintereso-
wane budynkiem starego dworca 
były dwie instytucje: Galeria BIBU 
i Teatr Bezpański. Ruda Śląska we 
wrześniu ubiegłego roku wydzier-
żawiła od PKP budynek dworca na 
5 lat. W tym czasie gmina będzie 
mogła wykonać prace remonto-
we obiektu, kolej zaś ureguluje 
stan prawny nieruchomości, co 
umożliwi przygotowanie jej do 
zbycia miastu. Na ten czas obiekt 
stanie też się miejscem kultural-
nych wydarzeń.

Ga ler ia BIBU zasł ynęła 
miedzy innymi rozruszaniem 
budynku po dyrekcji byłej Huty 
Uthemanna w Katowicach – Szo-
pienicach. Dzięki ich inicjatywie, 
do życia powróciła ruina po po-
żarze. Mimo że w ubiegłym roku 
ogień strawił część budynku, to 
straty nie okazały się druzgocące 
i budynek na nowo zaczął tętnić 
życiem. Festiwal, który integrował 

sztukę i muzykę był pomysłem 
Sybilli Skałuby i Michała Pamu-
ły, właścicieli katowickiej galerii 
BIBU. – Nie dba się dziś o obiekty 
poprzemysłowe tak jak powinno, 
a przecież stanowią one gotową 
przestrzeń dla różnego typu przed-
sięwzięć. Ze Śląskiem wiążemy 
swoją przyszłość, dlatego też tu 
chcemy działać – wyjaśniał Mi-
chał Pamuła z galerii BIBU. Teatr 
Bezpański swoje sztuki wystawia 
już m.in. na dworcu w Katowi-
cach – Ligocie, który także został 
zaadaptowany na cele kulturalne 
jako Przestrzeń Twórcza Stacja 
Ligota. 

Te dwie instytucje wraz z mia-
stem są w trakcie przystosowywa-
nia części pomieszczeń obiektu na 
cele kulturalne. Podczas spotkania 
z prezydent Grażyną Dziedzic 
nalegali na to sami mieszkańcy, 
choć do wyboru mieli stworzenie 
w budynku – świetlicy środowi-
skowej, kaplicy, klubu młodzieżo-
wego, ścianki wspinaczkowej lub 
restauracji.  – Zależy mi na tym, 
żeby jak najwięcej osób mogło się 
wypowiedzieć, czego najbardziej 
brakuje w tej dzielnicy, co można 
zorganizować w tym miejscu i jak 
zagospodarować dworzec. Przede 
wszystkim musimy pamiętać, że 

to miejsce nadal musi spełniać 
swoje funkcje komunikacyjne   – 
podkreślała podczas spotkania 
z mieszkańcami pani prezydent.  

Artyści Teatru Bezpańskiego 
oraz Grupy BIBU otrzymali już 
z rąk prezydent Grażyny Dziedzic 
symboliczne klucze do budynku 
starego dworca w Chebziu, który 
stanie się ich oficjalną siedzibą. 
Artyści związani z teatrem będą 
korzystać z dwóch dużych po-
mieszczeń dworca. Jedno z nich 
będzie wykorzystywane jako część 
warsztatowa, a drugie, wyposażo-
ne w scenę, przeznaczone będzie 
na występy. – Symbolika dworca, 
jako miejsca spotkań, początków 
i powrotów idealnie komponuje się 
z warstwą ideową Teatru Bezpań-
skiego – uważa Marlena Hermano-
wicz – założycielka teatru. Grupa 
BIBU zamierza natomiast prowa-
dzić na dworcu projekt „Przysta-
nek Chebzie”, w ramach którego 
organizowany będzie cykl kon-
certów z pogranicza soulu, funku, 
hip-hopu i reggae. 

Pomysły instytucji kultu-
ralnych przypadły do gustu 

urzędnikom. – Organizacja wy-
darzeń kulturalnych w miejscach 
dawnych zakładów przemysłowych 
lub budowli z nimi związanych 
jest bardzo popularna w całej Eu-
ropie. Także Śląsk buduje swoją 
markę w oparciu o industrialne 
dziedzictwo. Chebziański dworzec 
należy z pewnością do obiektów, 
które możemy wykorzystać do 
stworzenia nowej przestrzeni dla 
kultury w Rudzie Śląskiej –mówi 
Renata Młynarczuk, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. 

Pierwszy budynek dworca 
kolejowego w Chebziu został wy-
budowany w 1859 roku. Obecnie 
używana stacja powstała pod 
koniec XIX wieku i składała się 
m.in. z budynku głównego dwor-
ca, budynku biurowego, poczty, 
warsztatów i zabudowań peronu. 
Na razie nad bezpieczeństwem 
zabytkowego budynku czuwa 
straż miejska, jednakże do końca 
lutego dworzec objęty zostanie 
monitoringiem wizyjnym. Wła-
dze miasta starają się też, aby na 
dworzec wróciły kasy biletowe. 

Dworzec już nie kolejowy, a kulturalny
Budynek zabytkowego dworca w Rudzie Śląskiej - Chebziu czeka na swoją szansę. Teraz, podobnie jak dworzec 
w Katowicach - Ligocie może stać się obiektem kulturalnym, gdzie odbywać się będą koncerty i spektakle. 

Region
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n   Nakładem 14 milionów euro, Nis-
san uruchomi w swoich zakładach 
w Barcelonie – od połowy przyszłego 
roku – produkcję zupełnie nowego 
modelu. Będzie to pickup o ładow-
ności 1 tony. W Hiszpanii rozpocznie 
się także montaż skrzyń biegów do 
elektrycznych modeli LEAF oraz 
e-NV200.

Oferta Nissana w Europie należy 
do najbardziej kompleksowych wśród 
producentów spoza kontynentu. 
Nissan zatrudnia ponad 16 000 osób 
w europejskich strukturach działów 
projektowania, badań i rozwoju, pro-
dukcji, logistyki oraz sprzedaży i mar-
ketingu. W ubiegłym roku zakłady 
Nissana w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
i Rosji wyprodukowały łącznie prawie 
700 tys pojazdów. Oferta japońskie-
go producenta w Europie obejmuje 
obecnie 24 modele we wszystkich 
segmentach rynkowych.
n  Z linii produkcyjnych zakładów 
Skody w Mlada Boleslav zjechał 
15-milionowy egzemplarz pojazdu 
tej marki. Była to srebrna octavia III 
generacji, która będzie wykorzysty-
wana jako limuzyna VIP w Centrum 
Technologicznym Skody w Cesanie.

Pierwsze samochody z logo Skody 
pojawiły się w 1905 roku. Najwięk-
szą roczną sprzedaż odnotowano 
w ub. roku (940 tys sztuk), ale ambicje 
producenta są dużo większe. Skoda 
(należąca do koncernu Volkswagena) 
planuje zwiększyć moce produkcyjne 
tak, by już za pięć lat osiągnąć poziom 
1,5 mln egzemplarzy sprzedanych aut 
w ciągu roku.
n    Przed prawie rokiem Nissan ogło-
sił, że przystąpi do reaktywacji znanej 
i popularniej niegdyś marki Datsun. 
Zgodnie z zamysłem pod tą marką 
miały być oferowane nowoczesne, ale 
dosyć tanie samochody przeznaczone 
głównie na rynki o dużym potencjale 
wzrostu. (Np. w koncernie Renault 
taką rolę pełni Dacia). Obietnica ta 
przybrała już konkretne kształty 
i datsuny pojawią się na drogach już 
w przyszłym roku. Początkowo mają 
być sprzedawane  Rosji oraz Indiach 
i Indonezji.
n   Słynny komik brytyjski Rowan At-
kinson, znany głównie z roli „Jasia Fa-
soli”, jest także koneserem motoryzacji. 
A ponieważ jest także milionerem stać 
do na najdroższe samochody. Niestety, 
także je rozbija...

Swojego pierwszego McLarena 
F1 Atkinson rozbił w 2009 roku. 
Uszkodzenia jakich wówczas doznał 
samochód nie były zbyt poważne 
i spokojnie można było zająć się na-
prawą. Drugi wypadek aktor zaliczył 
w 2011 roku. Tym razem jednak, 
superauto nadawało się praktycznie 
do kasacji. Atkinson oddał jednak auto 
do odbudowy, która trwała bardzo 
długo, gdyż te pojazdy wykonywane są 
ręcznie w niewielkich ilościach. Aktor 
stał się przy okazji swoistym rekor-
dzistą, płacąc najwyższy w historii 
Wlk. Brytanii rachunek za naprawę 
opiewający na sumę... 910 tys funtów!

Krótko
 Maciej Rzońca

Jeszcze przed końcem lutego 
do polskich salonów Dacii trafią 
pierwsze egzemplarze długo ocze-
kiwanego, odnowionego modelu 
logan. O rynkowym powodzeniu 
auta ma stanowić odnowiony 
design przy zachowaniu jednak 
klasycznej stylistyki oraz bardzo 
atrakcyjna cena.

Linia nadwozia nowego 
logana ma podkreślić duże roz-
miary wnętrza. I rzeczywiście, 
jest ona imponująca. Podobnie 
jest z bagażnikiem o rekordowej 
w tej klasie objętości 510 litrów. 
Załadunek ułatwia wysokość 
progu bagażnika (754 mm) oraz 
odpowiednia wysokość otworu 
bagażnika (406 mm). Nowością 
w stosunku do modelu poprzed-
niej generacji jest tylna kanapa 
ze składanym w układzie 1/3-2/3 
oparciem, dostępnym zależnie od 
poziomu wyposażenia.

Nowa Dacia Logan jest 
dużym rodzinnym autem, ofe-
rującym w pełni komfortowe  
i praktyczne wnętrze 5 dorosłym 
osobom. Dla zapewnienia mak-
symalnej ochrony pasażerom wy-
korzystano całe bogate know-how 
konstruktorów z Grupy Renault. 
Samochód został wyposażony 
w ESC, w czołowe poduszki 
powietrzne kierowcy i pasażera, 
jak również w boczne poduszki 
powietrzne z przodu. Posiada 
punkty mocowania fotelików dzie-
cięcych Isofix na dwóch bocznych 
siedzeniach tylnej kanapy. Pasy 
bezpieczeństwa z przodu posiadają 
skalibrowane ograniczniki napię-
cia dla skuteczniejszej ochrony 
klatki piersiowej w razie zderze-
nia. W przypadku niezapięcia 
pasów bezpieczeństwa kierowca 
jest o tym powiadamiany ostrze-
gawczym sygnałem świetlnym 
i dźwiękowym.

System Dacia Plug&Radio 
dostępny jest w pakiecie lub 

standardzie w zależności od wersji,  
a system multimedialny MEDIA 
NAV z 7” ekranem dotykowym, 
nawigacją; system wspomagania 
parkowania tyłem, ogranicznik 
i regulator prędkości są dostępne 
w opcji.

W Polsce dostępne są dwa sil-
niki benzynowe – 1.2 16V o mocy 
75 KM oraz TCe o mocy 90 KM 
oraz jednostka wysokoprężna 1.5 

dCi o mocy 75 lub 90 KM. Można 
także zamówić auto z fabryczną 
instalacją gazową 1.2 16V 75 LPG.

Nowa Dacia Logan, podob-
nie jak pozostałe modele z gamy 
Dacii, objęta jest gwarancją na  
3 lata lub 100 000 km. Cena pod-
stawowej wersji wynosi mniej niż 
29 tys złotych, co czyni nowego 
logana jednym z najtańszych no-
wych aut na naszym rynku.

Logan w nowej odsłonie

 Maciej Rzońca

Od dnia premiery w 2010 roku 
mitsubishi ASX trafił do ponad 
325 tys klientów na całym świecie, 
z czego ponad połowę tych aut 
znalazło nabywców w Europie. 
ASX stał się tym samym global-
nym, rynkowym przebojem firmy 
Mitsubishi Motors oraz najlep-
szym przykładem zastosowania 
innowacyjnej i funkcjonalnej 
platformy Project Global, na której 
powstały tak uznane modele, jak 
m. in. nowy outlander, lancer oraz 
lancer evo. W ub roku ASX był 
także najlepiej sprzedającym się 
modelem tej marki w Polsce.

Popularność ASX w naszym 
kraju zapewne nie zmaleje, gdyż 
do salonów trafiła właśnie nowa 
wersja po tzw. face-liftingu.

Odmłodzony ASX może 
pochwalić się zmodyfikowaną 
konstrukcją przedniej części 

nadwozia, dzięki czemu sylwetka 
pojazdu jest teraz jeszcze bar-
dziej dynamiczna. Jednocześnie 
zmianom poddano tylny zderzak, 
który odpowiada nowej stylistyce 
przodu oraz wygląd reflektorów 
ksenonowych i kierunkowskazów 
w lusterkach. Mitsubishi ASX 2013 
jest dostępny w 7 barwach nadwo-
zia w wśród nich znalazł się nowy, 

perłowo-biały kolor.
Wewnątrz zastosowano nowe 

materiały do jego wykończenia 
oraz chromowane elementy 
ozdobne przednich drzwi czy 
nowe wzory tapicerki. Zmienił się 
także wygląd kierownicy, a za-
miast obrotowego przełącznika 
zastosowano przycisk układu kon-
troli wszystkich kół (AWC). ASX 

2013 otrzymał nowy odtwarzacz 
CD/MP3, a stacja Rockford Fos-
gate oraz multimedialny system 
MMCS kuszą klientów odświe-
żonym wyglądem.

Najważniejszymi jednak 
zmianami, które pozytywnie 
wpływają na jakość prowadzenia 
auta i wygodę kierowcy i pasa-
żera, są modyfikacje zawieszenia 
samochodu. Przekonstruowane 
tylne zawieszenie wielowahaczowe 
w znaczący sposób poprawia sta-
bilność pojazdu i i komfort jazdy.

W Polsce ASX 2013 jest już 
dostępny w pięciu konfigura-
cjach, z benzynowym silnikiem 
1.6 o mocy 117 KM, manualną, 
5-biegową przekładnią i napędem 
na jedną oś oraz z turbodołado-
wanym dieslem o mocy 150 KM, 
6-biegową, manualną skrzynią 
biegów i napędem 4x4. Obydwa 
nowoczesne silniki spełniają 
wyśrubowane normy Euro 5b.

ASX po modernizacji

Nowy crossover 
Suzuki

Podczas najbliższego salonu samo-
chodowego w Genewie (5-17 marca) 
Suzuki zapowiedziało światową pre-
mierę zupełnie nowego samochodu 
typu crossover. Producent nie ujawnił 
jeszcze handlowej nazwy tego modelu, 
informując jedynie, że auto z napędem 
4x4 powstało na bazie samochodu kon-
cepcyjnego S-cross pokazanego jesienią 
ub. roku na salonie samochodowym 
w Paryżu.  (MR)
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Niebezpieczne odpady przy-
wieziono nielegalnie z Czech. 
Kwaśne smoły, pochodzące 
z rafi nacji ropy naft owej i wy-
mieszane z miałem węglowym 
są niebezpieczne dla okolicznych 
mieszkańców. Początkowo mia-
ły być sprzedawane na opał, ale 
okazało się, że w ze względu 
na polskie standardy ten mate-
riał nie może być tak spalany. 
Usypano więc ogromną hałdę 
i pozostawiono samej sobie. Za 
każdym razem opady deszczu 
powodują przenikanie trujących 
substancji do wody, powietrza 
i gleby. Hałda wciąż znajduje się 
w sąsiedztwie Huty Uthemanna 
w Katowicach-Szopienicach. 

Jak informuje Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska, odpady 
zostały przywiezione do Katowic 
na przełomie 2010/2011 roku. Od 
tego czasu magazynowane są  na 
terenie Huty Metali Nieżelaznych 
Szopienice, która jest obecnie 
w likwidacji. Jest to teren Skarbu 
Państwa, a nie teren prywatny. Jak 
doszło do tej sytuacji? Obywatel 
Republiki Czeskiej zawarł umowę 
z polską fi rmą, Biurem Rozwoju 
Gospodarczego. Umowa dotyczyła 
przejęcia w komis 58 tys. ton mate-
riału, określonego w umowie jako 

„mieszanka paliwowa”. Od grud-
nia 2010 r. do końca czerwca 2012 
r. działka była dzierżawiona przez 
polską spółkę. Obecnie terenem 
zarządza likwidator Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice.

Choć sprawa trafi ła do proku-
ratury, hałda wciąż stoi niezabez-
pieczona. Mieszkańcy Szopienic 
i ekolodzy mają dość takiej sytuacji. 
Pod koniec kwietnia 2012 roku or-
ganizowali już nawet protest. Sprawa 
jest pilna, ponieważ najbliższe domy 
mieszkalne znajdują się w odległo-
ści około 500 metrów od feralnego 
miejsca. – Nie ma nic cenniejszego 
od czystego środowiska: świeżego 
powietrza i czystej wody. Zastana-
wiam się czy sprawcy tego wysypiska 
zgodzili by się na toksyczną hałdę 
pod oknami swojej wili – oznajmiała 
podczas protestu Monika Paca ze 
Stowarzyszenia dla Szopienic. 

Choć hałdą, znajdująca się na 
dzierżawionych terenach w rejonie 
ulicy Woźniaka zajmuje się Głów-
ny Inspektor Ochrony Środowi-
ska, Minister Środowiska oraz 
prokuratura, urzędnicze decyzje 
trwają już za długo. – Dla nas 
najważniejsze jest, aby zlikwido-
wać hałdę, a odpowiedzialności 
szukać później. Urzędnicy na razie 
tylko przerzucają się papierkami, 
a odpady wciąż trują – wyjaśnia 
Maciej Psych Smykowski z Zielo-
nych 2004.

Wystarczy znaleźć się w pobli-
żu hałdy, żeby poczuć uporczywy 
odór. Mieszkańcy mówią, że naj-
bardziej w tym miejscu śmierdzi, 
gdy spadnie deszcz. – Boimy się, 
że to nas truje. Były obietnice, że 
sprawą zajmie się prokuratura, 
ale tutaj się nic nie dzieje, nawet 
zwykłą folią nikt tego nie zabez-
pieczył. Mamy dość tego, że nikt 
nie czuje się za tę sytuację od-
powiedzialny, a do tych naszych 

Szopienic wszystko nam zwożą 
– denerwuje się Urszula, miesz-
kanka Szopienic. Faktycznie oka-
zuje się, że hałda może stanowić 
zagrożenie – Odpady kwaśnych 
smół z przeróbki ropy naft owej 
są mieszaniną niebezpiecznych 
dla zdrowia ludzi   i środowiska 
węglowodorów. Jako substancja 
niebezpieczna stwarza zagrożenie 
dla zdrowia. W porze wiosenno–
letnio–jesiennej, przy wysokiej 

temperaturze powietrza może po-
wodować uciążliwy zapach – in-
formują specjaliści z Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Warszawie. 

Okazuje się, że usunięcie hałdy 
to sprawa bardziej skomplikowana. 
W maju 2011 r. Główny Inspek-
tor Ochrony Środowiska uznał 
materiał, z którego usypano hałdę 
za odpad szkodliwy i powiadomił 
o tej sytuacji  Ministerstwo Środo-
wiska Republiki Czeskiej. Czescy 
urzędnicy stwierdzili jednak, że 
substancja nie jest groźna. Następ-
nie sprawa została skierowana do 
Komisji Europejskiej. Jej zdaniem, 
jeśli przewóz materiału uznanego 
przez polskie władze za niebezpiecz-
ny odpad odbył się bez zezwolenia, 
to procedura była nielegalna. Na 
tej podstawie Polska ma prawo 
wystąpić do Czech o zwrot przy-
wiezionego materiału. Ministerstwo 
Środowiska w Czechach nie zgadza 
się jednak na powrotny transport 
substancji z terytorium Polski do 
Czech. Teraz sprawa została prze-
kazana Ministrowi Środowiska i to 
on ma podjąć dalsze działania. Póki 
co, hałda z Szopienic nie zniknie. 
Nie jest to dobra wiadomość dla 
mieszkańców dzielnicy, którzy 
dalej skazani będą na życie w jej 
sąsiedztwie, szczególnie, że przed 
nimi coraz cieplejsze miesiące, więc 
smród będzie się nasilał. 

Hałda truje w Szopienicach 
Kilkadziesiąt ton niebezpiecznych odpadów leży odłogiem w Katowicach-Szopienicach. 
Mieszkańcy chcą, aby urzędnicy usunęli śmierdzącą hałdę sprzed ich domów, ale sprawa 
od ponad dwóch lat nie została rozwiązana

powiedzialny, a do tych naszych letnio–jesiennej, przy wysokiej 
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Młodzi ludzie coraz częściej są 
zmuszeni stawać przed dylematem – 
brać kredyt hipoteczny, który trzeba 
będzie spłacać przez następne 30 
lat, wynajmować mieszkanie, czy 
po prostu nie wyprowadzać się 
od rodziców. Łatwiej i na lepszych 
warunkach kredyt dostają rodziny. 
Jak wiadomo, tego rodzaju kredyt 
to długoterminowe zobowiązanie 
bankowe, którego zabezpieczeniem 
jest hipoteka. Udzielany jest najczę-
ściej na budowę lub zakup nieru-
chomości. Choć kre dyty hipoteczne 
cieszą się nieustannym zaintereso-
waniem, okazuje się, że banki nie 
są aktualnie najlepiej nastawione do 
potencjalnych kredytobiorców. – 
Częściej podnoszą kredytowe marże 

niż je obniżają i coraz więcej z nich 
wymaga wkładu własnego przy zacią-
ganiu kredytu. Z drugiej strony dzięki 
spadkom stóp procentowych rośnie 
zdolność kredytowa, czy maksymalna 
kwota kredytu, jaką może uzyskać 
klient przy danych dochodach. Np. 
dla rodziny zarabiającej łącznie 6 
tys. zł netto uśredniona maksymalna 
zdolność kredytowa wzrosła od lipca 
z 482,5 tys. zł do 501 tys. zł. – tłu-
maczy Marcin Krasoń, specjalista 
z Open Finance.

Od czego zacząć poszukiwa-
nie kredytu? Pierwszym krokiem 
powinno być sprawdzenie swojej 
zdolności kredytowej – To pokaże 
nam, na jaki kredyt klient może obie 
pozwolić i w którym banku najlepiej 
go szukać. Mając już na oku odpo-
wiednie mieszkanie trzeba zacząć 
kompletować dokumenty. Ich lista 

będzie różna w zależności od banku 
oraz sytuacji kredytobiorcy – dodaje 
specjalista. 

Dla przykładu przedsiębiorca 
potrzebuje zaświadczenia o niezale-
ganiu składek w US i ZUS, a pracow-
nik etatowy kopię umowy o pracę 
i zaświadczenie o dochodach wy-
pełnione na druku danego banku. 
Dodatkowo trzeba przedstawić 
dokumentację nieruchomości.

Kolejnym etapem jest podpisanie 
umowy przedwstępnej ze sprzedającym 
mieszkanie. – Mimo kosztów, warto zrobić 
to w formie aktu notarialnego, szczególnie 
w przypadku atrakcyjnej nieruchomości. 
Akt notarialny jest mocnym zobowiąza-
niem prawnym, w razie wycofania się 
sprzedającego, można z powodzeniem 
dochodzić praw w sądzie. Ale umowa jed-
nakowo wiąże obie strony, więc i kupujący 
nie może się tak łatwo wycofać. Płacimy 

zaliczkę lub zadatek i możemy udać się 
do banku celem złożenia tam wniosku 
kredytowego – wyjaśnia Marcin Krasoń.

Wybierając kredyt w danej in-
stytucji warto uwzględnić koszty, 
które pojawiają się wokół kredytu 
czyli opłaty notarialne, sądowe, 
ubezpieczenie kredytu, czy pro-
wizje za udzielenie kredytu oraz 
orientacyjny czas trwania procedur. 
Zdarza się bowiem, że bank z dobrą 
ofertą nie jest w stanie przetworzyć 
spływających do niego wniosków 
i tworzą się zatory. – Ta informacja 
ma znaczenie przy ustalaniu daty 
podpisania umowy kupna-sprze-
daży ze sprzedającym – informację 
o ostatecznym terminie podpisania 
umowy zamieszcza się w umowie 
przedwstępnej. Zwykle od momentu 
złożenia wniosku kredytowego do 
wypłaty kredytu upływa 3-6 tygodni, 

ale ze względu na możliwe opóźnienia 
lepiej ustalić sobie tydzień lub dwa 
zabezpieczenia – podsumowuje.  

W tym czasie bank weryfi kuje 
dokumenty dostarczone przez kre-
dytobiorcę oraz sprawdza nierucho-
mość, która ma być zabezpieczeniem 
kredytu. – Nie ma co ukrywać przed 
bankiem posiadanych zobowiązań 
kredytowych, bo praktycznie wszyst-
kie banki korzystają obecnie z Biura 
Informacji Kredytowej, skąd zdoby-
wają informacje na temat historii 
kredytowej danej osoby. Przy okazji 
należy zdementować obiegową opinię: 
złożenie wniosku o kredyt hipoteczny 
do kilku banków nie obniża oceny 
(tzw. scoringu) BIK –  podsumowuje 
Marcin Krasoń. Przez analizytków 
Biura jest to traktowane jako po-
szukiwanie najlepszej oferty, a nie 
nadmierna aktywność kredytowa.

Jak starać się o kredyt hipoteczny
Największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają osoby z umową o pracę na czas nieokreślony. Trudniej jest 
tym, którzy zatrudnieni są na umowę o dzieło bądź zlecenie, a w najtrudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy. 
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Eksperci są zgodni. Podobnie, 
jak w latach ubiegłych, w tym 
roku nie grozi nam mieszkanio-
wy boom. Nie tylko z powodu 
gospodarczego spowolnienia, ale 
także coraz trudniejszego dostępu 
do kredytów i braku programów 
wsparcia

Muszą wynajmować,  
bo nie dostaną kredytu
Rok 2012 to był kolejny rok 

spadków cen i topniejącej ilości 
oraz wartości kredytów udziela-
nych na zakup nieruchomości. 
Tak miniony rok podsumowała 
Polska Federacja Rynku Nieru-
chomości. Najszybciej sprzedają 
się mieszkania jedno i dwupoko-
jowe. Największa ilość transakcji 
odnotowanych przez pośred-
ników z PFRN to mieszkania 
o powierzchni do 50 metrów 
kwadratowych. Większa miesz-
kania czekają na klienta bardzo 
długo, a domy rodzinne i grunty 
budowlane nawet ponad dwa 
lata. Spadek zainteresowania to 
efekt wysokich cen gruntów oraz 
mocno ograniczonej możliwości 
uzyskania kredytu hipotecznego. 
W związku z tym reaktywował się 
rynek wynajmu mieszkań. Nie jest 
to jednak wybór, ale konieczność 
dla wchodzących w dorosłe życie. 
Po prostu młodzi ludzie, którzy 
chcą mieszkać „na swoim” – z racji 
mocno obostrzonych zasad przy-
znawania kredytów – zmuszeni 
są podejmować decyzję o wynaj-
mie nieruchomości. Oznacza to 
płacenie czynszu za mieszkanie, 
które nie należy do nich, zamiast 
raty kredytu na poczet przyszłego 
własnego lokum. – Jeśli banki nie 
złagodzą kryteriów przyznawania 
kredytów, sytuacja gospodarcza 
w kraju i w regionie Unii Euro-
pejskiej nie ulegnie znaczącej 
poprawie, a złoty nie zacznie się 
umacniać, raczej nie powinniśmy 
spodziewać się wielkich zmian 
koniunktury – informuje Joanna 
Lebiedź, rzecznik prasowy PFRN. 

To ostatni rok, żeby kupić 
tanio mieszkanie? 
Dlatego klientów do kupna 

mieszkania na razie nie przyby-
wa, ale 2013, to może być ostat-
ni rok przeceny mieszkań. Tak 
przynajmniej wynika z raportu 
firmy Home Broker. Ceny nie będą 

spadać wiecznie. Wielu badanych 
właśnie w tym czynniku upatruje 
zmian na rynku nieruchomości. 
Z ankiety przeprowadzonej pod 
koniec zeszłego roku wynika, że 
tzw. „dołek cenowy” może nadejść 

relatywnie niedługo. Aż dwóch 
na trzech badanych wskazało 
2013 jako rok, w którym przece-
na może mieć swój kres. Z kolei 
ponad 25 proc. ankietowanych 
wskazało, że z największym praw-
dopodobieństwem ceny przestaną 
spadać rok później. Ziszczenie 
się tych przewidywań byłoby 

możliwe, jednak nie tylko dzięki 
dostępowi do tańszego kredytu, 
ale warunkiem koniecznym jest 
też poprawa koniunktury. Z tej 
analizy wynika, że jeżeli ktoś od-
kładał na kupno mieszkania i ma 

zaoszczędzoną gotówkę, to w tym 
roku powinien uważnie studiować 
oferty biur nieruchomości. 

Jak podkreślają specjaliści 
z Home Broker, ten rok w związku 
ze spodziewanym nikłym wzro-
stem gospodarczym dla rynku 
nieruchomości nie będzie najła-
twiejszy, ale wszystko wskazuje też, 

że pozostanie przede wszystkim 
bez żadnego programu wsparcia. 
Styczeń przywitał nas spadkiem 
popytu na mieszkania i wiąże 
się to na pewno z zakończonym 
w grudniu programem „Rodzina 
na swoim”. Dzięki niemu na prefe-
rencyjnych warunkach mogliśmy 
wziąć kredyt i kupić mieszkanie. 
Rząd co prawda zapewnia, że ma 
godnego następcę, czyli „Mieszka-
nie dla młodych”, ale jak twierdzą 
eksperci program ten nie trafi na 
rynek w lipcu. Na faktyczne roz-
poczęcie działania tego programu 
beneficjenci będą musieli czekać 
do 2014 roku. – Dlatego część 
potencjalnych nabywców może 
wstrzymywać się z zakupem miesz-
kania w 2013 roku, aby dopiero 
skorzystać z nowego programu 
dopłat. Dziś ta grupa bez wątpie-
nia nie jest jeszcze duża, ale może 
się to zmienić, kiedy nowy projekt 
„Mieszkanie dla Młodych” trafi do 
Sejmu – wyjaśnia Bartosz Turek, 
analityk rynku nieruchomości 
z Home Broker. 

„Mieszkanie  
dla młodych” już  
budzi kontrowersje
Czy warto czekać na nowy 

program? Prace nad nim cały 
czas trwają, ale na obecnym eta-
pie została ustalona pewna grupa 
założeń trwałych. „Mieszkanie 
dla młodych” ma być skierowane 
do rodzin i singli. Z programu 
będą mogły skorzystać osoby 
do 35 roku życia. W przypadku 
małżeństw ograniczenie dotyczy 
młodszego małżonka. Co ważne, 
dopłaty mają przysługiwać tylko 
w przypadku zakupu pierwszego 
mieszkania na rynku pierwot-
nym. Maksymalna powierzchnia 
mieszkania objętego programem 
ma wynosić 75 metrów kwadra-
towych. Beneficjenci otrzymają 
10 proc. jednorazowej dopłaty do 
kredytu, liczonej według wartości 
odtworzeniowej metra kwadra-
towego mieszkania. Dopłatą zaś 
zostanie objęte 50 metrów kwa-
dratowych zakupionego mieszka-
nia, o powierzchni maksymalnej 
75 metrów kwadratowych. Jeśli 
rodzina ma dzieci, kwota ta wzro-
śnie o kolejne 5 proc. Jeżeli w ciągu 
5 lat w zakupionym mieszkaniu 
urodzi się trzecie dziecko, rodzi-
na otrzyma dodatkowe 5 proc. 

dopłaty. – Nowy program będzie 
jednak dostępny tylko dla nabyw-
ców nowych lokali. Na wsparcie nie 
będzie więc można liczyć tam, gdzie 
deweloperzy nie budują mieszkań, 
a – jak wynika z szacunków Home 
Brokera – problem ten dotyczy 
większej części powiatów w Pol-
sce. Limity wiekowe beneficjentów 
będą też bardziej rygorystyczne, 
a dopłaty niższe niż w „Rodzinie 
na swoim”. W efekcie najpraw-
dopodobniej popularność nowego 
programu dopłat będzie mniejsza 
niż jego poprzednika – prognozuje 
Bartosz Turek.

W styczniu PFRN brała udział 
w konsultacjach społecznych na 
ten temat. Projekt Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej spotkał się z dużą 
krytyką. – W swoim stanowisku 
wskazywaliśmy przede wszystkim 
na konieczność rozszerzenia zakre-
su  programu przez dofinansowanie 
także zakup mieszkania na rynku 
wtórnym, dostępniejszym dla mło-
dych rodzin z powodu niższych cen. 
Nie bez znaczenia jest również i to, że 
w mieszkaniach kupionych na rynku 
wtórnym z reguły można od razu 
zamieszkać, klucze otrzymuje się 
w dniu podpisania aktu notarialne-
go. Odmiennie sytuacja przedstawia 
się na rynku pierwotnym. Dla wielu 
osób znaczenie ma także bezpieczeń-
stwo transakcji. Przeprowadzając 
transakcję na rynku wtórnym na-
bywca wie co kupił, w jakim stanie, 
zaś na rynku pierwotnym może 
czekać go niemiła niespodzianka 
– wyjaśnia Anna Jackowska, wi-
ceprezydent PFRN. – Do tego pro-
gram „Mieszkanie dla młodych” nie 
przewiduje wsparcia kupna działki, 
domu lub jego budowy. Ograniczenie 
to w znaczący sposób zawęża krąg 
osób uprawnionych do skorzystania 
z dobrodziejstwa nowego programu. 
W bardzo wielu regionach Polski, 
zwłaszcza na wsiach i w małych 
miastach, nie są przez deweloperów 
wznoszone budynki wielorodzinne. 
Z tego powodu, naszym zdaniem, 
projekt ustawy dyskryminuje sporą 
grupę młodych ludzi – dodaje Anna 
Jackowska. 

To wszystko może sprawić, że 
polski rynek nieruchomości jesz-
cze długo będzie odczuwał skutki 
kryzysu gospodarczego, a młodzi 
ludzie nieprędko będą mogli cie-
szyć się własnym mieszkaniem. 

Sprzedam mieszkanie,  
ale chętnych brak
Ceny mieszkań w województwie śląskim cały czas spadają, a  mimo to jest coraz mniej 
chętnych, żeby je kupić. W tym roku na rynku nieruchomości też raczej niewiele się zmieni 
i przede wszystkim nie będziemy mogli liczyć na pomoc państwa. 



www.kurierpolski24.pl10 Policja

Morderstwo  
w Ciścu

Tragicznie zakończyła się 
awantura w Ciścu koło Węgier-
skiej Górki. 25-latek ugodził 
nożem w szyję mężczyznę.

W jednym z domów w Ciścu 
doszło do zabójstwa. W ciągu 
kilkunastu godzin policjanci za-
trzymali 25-letniego mieszkańca 
Pewli Wielkiej. Okazało się, że 
zatrzymany w trakcie awantury 
w mieszkaniu 22-letniego miesz-
kańca Ciśca, ugodził nożem 
w szyję 38-latka mieszkającego 
w Ujsołach. W wyniku odniesio-
nych obrażeń ranny mężczyzna 
zmarł. O dalszym losie zatrzyma-
nego zdecyduje prokurator i sąd. 
W przypadku zarzutu zabójstwa, 
25-latkowi grozi nawet dożywocie.

Zabójczy  
tlenek węgla

Kolejne śmiertelne ofiary cza-
du. Jedna osoba nie żyje, a druga 
walczy o życie w szpitalu. Do tra-
gedii doszło w Zawierciu przy 
ulicy Paderewskiego.

Dwie osoby – już nieprzy-
tomne – w otwartym mieszkaniu 
znaleźli strażacy. Para prawdopo-
dobnie zatruła się tlenkiem wę-
gla w łazience podczas kąpieli. Re-
animacja odniosła skutek tylko 
w przypadku 34-letniej kobiety. 
37-letniego mężczyzny nie udało 
się uratować. Wstępne przyczyny 
tragedii mówią o zatruciu tlen-
kiem węgla. Czy przyczyną zatru-
cia był niesprawny piecyk, czy też 
układ wentylacyjny w łazience lub 
w całym mieszkaniu, to wyjaśnią 
już eksperci i strażacy oraz policja 
w Zawierciu.

Kolizja  
zakończona  
bijatyką  
i wypadkiem

Do niecodziennej sytuacji 
doszło na zabrzańskich drogach. 
Uczestnicy kolizji pobili się, a do 
tego w trakcie szamotaniny je-
den z mężczyzn został potrącony 
przez samochód.

Wszystko zaczęło się przy uli-
cy Jagiellońskiej, gdzie podczas 
wymijania się dwóch pojazdów 
doszło do kolizji. W autach uszko-
dzone zostały lusterka. Kierowca 

peugeota, 37-latek odjechał z miej-
sca kolizji, a w pościg za nim ruszył 
volkswagenem 33-letni obywatel 
Armenii. Na placu Teatralnym 
volkswagen zajechał drogę peu-
geotowi. Kierowcy wyszli z samo-
chodów i na środku jezdni zaczęli 
się szarpać. 33-letni Ormianin zo-
stał powalony na ziemię i potrącił 
go przejeżdżający drugim pasem 
jezdni samochód. Poszkodowany 
został przewieziony do szpitala, 
gdzie lekarze stwierdzili złama-
nie jednej z kończyn. Policjanci 
ukarali kierowcę peugeota man-
datem karnym za spowodowanie 
kolizji przy ulicy Jagiellońskiej. 
Natomiast sprawę bijatyki na 
placu Teatralnym skierowano do 
wydziału kryminalnego.

Ojciec pijany, 
2-latek 
poparzony

Kompletną nieodpowiedzial-
nością wykazał się 53-latek, który 
pijany zajmował się 2-letnim 
dzieckiem. Chłopczyk trafił do 
szpitala, po tym jak wylał na 
siebie wrzątek.

Dramatyczne wydarzenia 
rozegrały się w Częstochowie. 
53-letni mężczyzna opiekował się 
swoim 2-letnim synkiem, w czasie 
gdy matka dziecka była na za-
kupach. W pewnym momencie 

dziecko przewróciło na siebie czaj-
nik z gotującą się wodą. Chłopczyk 
doznał poparzenia klatki piersio-
wej oraz rąk. Trafił do szpitala. 
Szybko okazało się, że ojciec, 
który zajmował się dzieckiem 
był kompletnie pijany. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że 
miał blisko 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty narażenia dziecka na 
niebezpieczeństwo utraty życia 
i zdrowia. Grozi mu za to kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

Wpadka 
dilerów

Kolejny sukces śląskiej policji 
w walce z narkotykową przestęp-
czością. Tym razem zatrzymano 
dilerów w Chorzowie. 

Podejrzani to 25-letnia kobieta 
i 23-letni mężczyzna. Zatrzymano 
ich w jednym z mieszkań przy 
ulicy Dobrodzieńskiej. Policjanci 
dostali cynk, że w mieszkaniu para 
przechowuje spore ilości środków 
odurzających. Na miejscu znale-
ziono nie tylko wagę do dzielenia 
narkotyków na porcje, ale i duże 
ilości amfetaminy. W sumie 
około 3 tysięcy działek dilerskich 
o czarnorynkowej wartości 9 ty-
sięcy złotych. Do tego w czasie 
akcji policji, do mieszkania przy-
szedł 29-latek, u którego w aucie 
znaleziono ponad 5 gramów am-
fetaminy. Cała trójka usłyszała 
już zarzut posiadania znacznych 
ilości narkotyków. Grozi im nawet 
10 lat więzienia.

Elka na  
podwójnym 
gazie

Nie ma jeszcze prawa jazdy, 
a już ma na swoim koncie po-
ważne przewinienie. Policjanci 
byli mocno zdziwieni, kiedy za-
trzymali nietrzeźwego kursanta 
nauki jazdy.

Do zatrzymania nietrzeźwego 
kursanta doszło przy ulicy Krakow-
skiej w Zabrzu. Policjanci skontro-
lowali toyotę yaris. Za kierownicą 
elki siedział 27-letni mieszkaniec 
Chorzowa, który pod okiem instruk-
torki uczył się jazdy samochodem. 
Instruktorka niczego nie wyczuła, 
ale policjanci postanowili sprawdzić 
przyszłego kierowcę. Poddany ba-
daniu stanu trzeźwości mężczyzna 
wydmuchał ponad 0,3 promila al-
koholu. Nietrzeźwy kierowca – choć 
nie ma prawa jazdy – odpowie za 
kierowanie pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości.

Pijana  
dyspozytorka 
pogotowia

2 promile alkoholu miała 
skontrolowana dyspozytorka 
częstochowskiego pogotowia 
ratunkowego. Podczas jej dyżuru 
mogło dojść do sytuacji zagro-
żenia zdrowia i życia pacjentów.

45-letnia pracownica Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego została 
przebadana na zawartość alkoholu. 
Stało się to po tym, jak oficer dyżurny 
policji odebrał od niej telefon. Sposób 
prowadzonej rozmowy wskazywał na 
to, że kobieta może być pijana. Przy-
puszczenia potwierdziły się w trakcie 
badania. Okazało się, że będąca od kil-
ku godzin w pracy częstochowianka 

ma ponad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Policjanci ustalają, jakie czyn-
ności w trakcie pracy wykonywała 
45-latka i czy mogły one mieć wpływ 
na bezpieczeństwo innych osób.

Śmierć  
w płomieniach

Tragedia w Bielsku-Białej, gdzie 
w pożarze mieszkania zginął 69-let-
ni mężczyzna. Innymi mieszkań-
com bloku nic się nie stało. 

Pożar wybuchł tuż nad ranem 
w jednym z mieszkań przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte. W czasie 
akcji gaśniczej strażacy odnaleźli 
zwłoki 69-letniego właściciela miesz-
kania. Z relacji strażaków wynika, 
że do pożaru mogło dojść na skutek 
zaprószenia ognia przez mężczyznę. 
W mieszkaniu odłączony był dopływ 
prądu oraz gazu, a 69-latek oświetlał je 
za pomocą świec. Dokładne przyczy-
ny pożaru ustalą policjanci oraz biegły 
z zakresu pożarnictwa.

Rozbity gang 
złodziei 
samochodów

Przestępcy mają na koncie 
co najmniej kilkadziesiąt kra-
dzieży samochodów, wyłudzenia 
odszkodowań komunikacyjnych 
za fikcyjne stłuczki i kradzieże.

Policjanci zatrzymali członków 
zorganizowanej grupy przestępczej 
specjalizującej się w kradzieżach sa-
mochodów. Sześć osób w wieku od 
30 do 45 lat, to mieszkańcy Zabrza, 
Knurowa i Bielska-Białej. Zabezpie-
czono części między innymi z vol-
kswagena, audi, citroena, czy volvo. 
W mieszkaniach zatrzymanych 
znaleziono też duże ilości środków 
odurzających. Przestępcza grupa zaj-
mująca się kradzieżami i paserstwem 
działała co najmniej od połowy 2011 
roku. W tym czasie ukradli ponad 70 
samochodów różnych marek. Skra-
dzione pojazdy były demontowane 
w wynajętych warsztatach, a uzyskane 
w ten sposób części sprzedawane na 
giełdach samochodowych lub przez 
internet. Podejrzanym grozi nawet 10 
lat więzienia. Policjanci nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań.

Zderzenie ciężarówek
To naprawdę cud, że nikt nie zginął. Na drodze wojewódzkiej nr 796 zderzyły się dwie cięża-

rówki. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala.
Do groźnie wyglądającego wy-

padku doszło przy ulicy Obrońców 
Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Według 
wstępnych ustaleń policji, kierowca lu-
blina zderzył się z jadącą z naprzeciwka 
ciężarówką scanią. Strażacy musieli 
użyć specjalistycznych narzędzi do 
uwolnienia uwięzionego kierowcy lu-
blina. Rannych mężczyzn przewieziono 
do szpitala, ale ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi. Przez trzy godziny po wypad-
ku ruch pojazdów był zablokowany. 
Policjanci kierowali samochody na 
wyznaczone objazdy. 
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Przed tobą sporo domowych obo-

wiązków, z których obiecaliście   wywiązać 
się bez dodatkowych przypomnień. Najle-
piej zrób sobie plan pracy i rozdziel robotę 
pomiędzy wszystkich. Twój przykład może 
okazać się zaraźliwym. 

Ryby 21.02. – 20.03.
Więcej ostatnio strat niż zysków. 

W tym tygodniu wstrzymaj się z podejmo-
waniem wiążących decyzji w sprawach wy-
jazdowych. Masz jeszcze czas i wiele może 
się zdarzyć. Pomyśl jak przeprowadzić od-
wlekany remont.

Baran 21.03. – 20.04.
Czas na zmiany. Oczywiście dawkuj 

to w granicach rozsądku. Nikt nie chce, 
żebyś grał całymi dniami. Trzeba przecież 
kiedyś być sobą. Zbliża się termin umówio-
nych przelewów. 

Byk 21.04. – 21.05.
Nie spodziewaj się jakichś ulg, jeśli 

chodzi o rozliczenia. Masz szczęście, że ro-
dzinne święto przypadło tym razem w środ-
ku tygodnia. Dzięki uprzejmości kilku osób 
zdążysz na czas z płatnościami.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
W połowie tygodnia zostaniesz za-

proszony na koncert. Atmosfera sali i dal-
sza część wieczoru pozostawią niezatarte 
wrażenie. Postaraj się powtórzyć takie 
wyjście w przyszłym miesiącu. Koniecznie 
zadzwoń, tak jak obiecałeś.

Rak 22.06. – 22.07.
Twoje zamierzenia natrafi ą na po-

ważne trudności. Choroba może zniweczyć 
wiele, ale nie zapominaj o tych wszystkich, 
którzy, jeszcze tak niedawno, tak ciepło 
myśleli i mówili o całym przedsięwzięciu.

Lew 23.07. – 22.08.
W tej chwili nikomu nie zależy na no-

wych kłopotach – uszanuj to i podporząd-
kuj się zdaniu gospodarzy terenu. Sprawa 
letniego wyjazdu wymaga jeszcze kilku 
pilnych spotkań. Nie zapomnij o tym i przy-
pomnij Strzelcowi. 

Panna 23.08. – 22.09.
Dodatkowa praca ma jeszcze jedną 

zaletę – nie możesz być absolutnie na każ-
de zawołanie dla wszystkich bliskich i zna-
jomych. Mając więcej zajęć zaczniesz mieć 
więcej czasu naprawdę dla siebie.

Waga 23.09. – 23.10.
Drobne nieporozumienie nie musi od 

razu oznaczać sporu i konfl iktu. Jest jesz-
cze czas, żeby delikatnie rzecz zatuszować 
nie tracąc twarzy i zaufania partnerów. Te-
raz możesz liczyć na wsparcie Bliźniąt.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Odpoczynek jest teraz tym, co jest ci 

najbardziej potrzebne. Nawet kilka dni poza 
codziennymi obowiązkami i bez telefonu (!) 
może wiele pomóc. Po powrocie musisz 
poważnie zastanowić się nad propozycjami 
Strzelca. 

Strzelec 23.11. – 21.12.
Zbliżający się tydzień pozwoli ci 

trochę ochłonąć po ostatnich przygodach. 
Pozostały ci jeszcze do napisania listy. Po-
winieneś też zadzwonić w kilka miejsc – ta-
kie pielęgnowanie przyjaźni jest potrzebne 
obydwu stronom.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Poczekaj z wiążącymi decyzjami do 

powrotu Ryb. Ostatni wyczyn narobił sporo 
zamieszania, ale też zwrócił na was uwa-
gę ludzi z branży. Czekając wieczorami aż 
zadzwonią, dopracuj szczegóły waszej pro-
pozycji.

Hogatha

 Anna Kasza
aplikant radcowski, Ślązak, 

Zapiór i Wspólnicy, Kancelaria 
Adwokatów i Radców Prawnych 
w Katowicach

„Wymagania dodatkowe: 
prawo jazdy kat. B” taki zapis 
w ofertach pracy w dzisiejszych 
czasach codzienność. Pracodaw-
cy oczekują od pracowników 
dyspozycyjności i umiejętności 
oraz uprawnień do prowadzenia 
samochodu. Powstaje pytanie, czy 
każdy kierowca może prowadzić 
samochód służbowy 
i jakie ewentualne 
dodatkowe badania 
i uprawnienia musi 
posiadać osoba , 
której pracodawca 
powierza prowa-
dzenie samochodu 
służbowego. 

Wiele fi rm dys-
ponuje samocho-
dami służbowymi, 
które są wykorzy-
stywane do różnych 
celów, tj. wyjazdy na 
delegacje, spotkania 
z klientami, itp. Często zdarza 
się, że to nie zawodowi kierowcy 
prowadzą te pojazdy, ale pracow-
nicy biurowi, którzy wykonują 
polecenia przełożonych. Powstaje 
wiec pytanie, czy taki pracownik 
musi posiadać dodatkowe upraw-
nienia do kierowania pojazdem 
służbowym lub czy musi przejść 
specjalistyczne badania lekarskie? 

Co do zasady pracodawca ma 
obowiązek skierować pracownika 
na profi laktyczne, tak zwane bada-
nia okresowe. W skierowaniu pra-
codawca musi określić stanowisko 
pracy, a także czynniki szczególne 
na nim występujące, jednakże to 
już lekarz medycyny pracy kieruje 
na tej podstawie pracownika na 
specjalistyczne badania lekarskie. 
Wynika z tego, że pracodawca kie-
rując pracownika na badania, po-
winien w skierowaniu wskazać, że 
pracownik ma kierować pojazdem 
służbowy, nawet jeśli sytuacja taka 
ma mieć miejsce sporadycznie. 

Jak wspomniano powyżej 
to lekarz decyduje ostatecznie 
jakie specjalistyczne badania 
powinien wykonać pracownik, 
jednak zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie 
badań lekarskich kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami obligatoryj-
ne jest skierowanie na konsultację 

okulistyczną i przeprowadzenie 
badania oceniającego widzenie 
zmierzchowe i zjawisko olśnienia, 
dla osób które już posiadają prawo 
jazdy, ale kierują pojazdem w ra-
mach obowiązków służbowych. 
Wynika z tego, że nawet osoby, 
które prowadzą służbowy samo-
chód od czasu do czasu muszą 
przejść takie badania. 

Ważne jest, żeby pracodawca 
w skierowaniu pracownika na 
badania do lekarza medycyny 
pracy, wskazał fakt, że pracow-
nika prowadzi samochód służ-

bowy, chociażby 
okazjonalnie, aby 
lekarz mógł zlecić 
przeprowadzenie 
stosownych badań. 

W temat yce 
prowadzenia po-
jazdu służbowego, 
w ramach obowiąz-
ków służbowych 
wyłania się jeszcze 
kwestia warunków 
użytkowania samo-
chodu. W tym miej-
scu wskazać należy 
na przepisy kodeksu 

pr a c y, które regulują kwe-
stię odpowiedzialności pracowni-
ka za powierzone mienie. Wynika 
z nich, że pracownik jest odpowie-
dzialny za szkodę w mieniu powie-
rzonym z obowiązkiem zwrotu. 
W takim przypadku wskazane 
jest, aby jasno określić warunki 
używania samochodu, a także jego 
zwrotu. Regulacje takie mogą być 
zawarte zarówno w wewnętrznych 
zarządzeniach i regulaminach, jak 
i w indywidualnych umowach 
zawartych z pracownikami. Je-
śli do wyjazdów samochodem 
służbowym i używania go przez 
pracownika w ramach jego obo-
wiązków ma dochodzić jedynie 
na potrzeby chwili, dobrze jest 
stworzyć wewnętrzną regulację 
określającą zasady używania 
i prowadzenia służbowych aut, 
zaś w konkretnych sytuacjach spo-
rządzanie i podpisanie protokołów 
zdawczo-odbiorczych. Takie dzia-
łanie pozwoli obu stronom, tak 
pracodawcy jak i pracownikowi, 
jasno ustalić i wykonać obowiązki 
związane z powierzonym samo-
chodem. Protokoły takie powinny 
zawierać m.in. określenie pojazdu, 
cel i okres jego powierzenia, stan 
techniczny pojazdu (np. stan licz-
nika, w celu uniknięcia wątpliwo-
ści czy samochód nie został przez 
pracownika wykorzystany np. na 
cele prywatne). 

Jakich potrzeba 
uprawnień żeby 
kierować samochodem 
służbowym

Niestety natura nie d la 
wszystkich była łaskawa. Nasze 
rzęsy i brwi także wraz z procesem 
starzenia, jak również na skutek 
innych negatywnych czynników, 
stają się cieńsze, krótsze, mniej 
liczne i tracą kolor Dlatego chwy-
tamy się każdego sposobu, by nie-
co poprawić ich wygląd. Obecnie 
najbardziej popularnym rozwią-
zaniem jest stosowanie odżywki 
do rzęs.

Noble Lashes proponuje inno-
wacyjny i w pełni profesjonalny 
preparat skutecznie wzmacniający, 
wydłużający i zagęszczający rzęsy 
i brwi. Zaawansowana formuła 
składników aktywnych tzw. trójpep-
tydów miedzi pobudza stymulację 
naturalnych procesów wzrostu i od-
nowy komórkowej. Systematyczne 
stosowanie odzywki skutecznie 
hamuje wypadanie rzęs, stymuluje 
wzrost oraz znacznie wydłuża fazę 
wzrostu rzęs. Efekt? Piękniejsze, 
dłuższe i grubsze rzęsy o znacznie 
wydłużonym cyklu życia już po  
3 tygodniach.

Sposób użycia: Nakładać nie-
wielką ilość odżywki u nasady rzęs 
(podobnie jak eyeliner). Stosować 
rano i wieczorem. Odżywkę moż-
na również nakładać na całe rzęsy 
aż po końcówki oraz na brwi. Aby 
osiągnąć upragniony efekt najle-
piej stosować ją dwa razy dziennie 
przez 3 tygodnie. Następnie zrobić 
2 tygodniową przerwę. Zawar-
tość z reguły wystarcza na ponad 
5 miesięcy kuracji.

Silniejsze, grubsze, gęściejsze rzęsy 
stanowią także lepszą podstawę do 
zabiegu przedłużania i zagęszczania 
rzęs metodą Noble Lashes

 Masz dość słabych i rzadkich rzęs 
i brwi?  Każda z nas marzy o długich 
i gęstych rzęsach oraz pięknie zarysowanym 
i regularnym łuku brwi.

Kosmetyczne 
szaleństwo - odżywki

scu wskazać należy 
na przepisy kodeksu 

Ważne jest, żeby 
pracodawca w skie-
rowaniu pracownika 
na badania do lekarza 
medycyny pracy, 
wskazał fakt, że 
pracownika prowadzi 
samochód służbowy, 
chociażby okazjonal-
nie, aby lekarz mógł 
zlecić przeprowadze-
nie stosownych badań. 

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Chorzowie informuje, że 
w przypadku:

niezłożenia zeznania podatko-
wego a tym samym nierozliczenia 
się z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych (o ile nie zrobił 
tego za nas płatnik),

złożenia zeznania podatkowe-
go po terminie, a także 

nieuregulowania w terminie 
należnego podatku, 

podatnik podlega karze, odpo-
wiednio za przestępstwo skarbowe 
lub wykroczenie skarbowe, prze-
widzianej w ustawie kodeks karny 
skarbowy ( art. 54, art. 56 § 4 kks).

Ponadto nieuregulowany w ter-
minie płatności należny podatek sta-
nowi zaległość podatkową, od której 
naliczane są odsetki za zwłokę.

Dodatkowo w przypadku nie-
złożenia zeznania podatkowego 
lub złożenia zeznania podatko-
wego po terminie podatnik traci 
prawo do wspólnego rozliczenia 
z małżonkiem lub jako osoba sa-
motnie wychowująca dzieci.

W przypadku złożenia zezna-
nia podatkowego po terminie oraz 
niezapłacenia należnego podatku 
nie można także przekazać 1% 
należnego podatku na wybraną 
organizację pożytku publicznego.

Konsekwencje nie złożenia 
lub nieterminowego złożenia 
zeznania podatkowego

KONKURS: 
I ty możesz wygrać rewelacyjną 
odżywkę z firmy Noble Lashes, 
jeśli odpowiesz na zadane pytanie. 
Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
kartkach pocztowych na adres 
redakcji – Kurier Polski, al. Roź-
dzieńskiego 188b, 40-203 Katowice, 
do 28.02.2013 roku. Wśród kartek 

z prawidłowymi odpowiedziami 
wylosujemy zwycięzcę. Rozwiąza-
nia i zwycięzcę opublikujemy w 17 
numerze Kuriera Polskiego. 

Czy odżywkę można stosować do: 
a. rzęs
b. brwi
c. brwi i rzęs



Kobiety do gabinetów stoma-
tologicznych coraz częściej przy-
chodzą ze zdjęciami celebrytek, 
prosząc dentystę o „zrobienie” 
identycznych zębów. Hitem są 
zęby wzorowane na uśmiechu 
Kate Middleton, Natalie Portman 
i Jennifer Lopez. Nowe zęby mają 
być równe, białe, wystające poza 
linię ust, ale przede wszystkim 
naturalne. Dziś zęby wprost od 
dentysty są już nie tylko białe 
i wyrównane, ale coraz częściej 
wyglądają jak prawdziwe. – Znów 
modne są drobne niedoskonałości. 
Zęby przestają wyglądać niena-
turalnie biało i równo, jakby sta-
nowiły jeden ciąg. Coraz częściej 
obserwuje się wyraźnie zarysowane 
jedynki oraz zejście z odcienia B0 
– czyli tzw. WC – tłumaczy lek. 
stom. Bartosz Nowak z Centrum 
Implantologii i Stomatologii Este-
tycznej PRODENTA w Gliwicach. 
Podobnie jak w kosmetyce, także 

w stomatologii furorę robi anti-a-
ging. Z dobrodziejstw stomatologii 
przeciwstarzeniowej korzystają już 
30-latki, które u dentysty odmła-
dzają nie tylko zęby, ale walczą także 
ze zmarszczkami. – Zakup dobrego 
kremu przeciwzmarszczkowego po-
winien iść w parze z wizytą u den-
tysty. Często powodem pojawienia 
się zmarszczek wokół ust oraz wiot-
czenia skóry twarzy są ścierające się 
z wiekiem zęby lub ubytki. Skóra traci 
wtedy podparcie w zębach i opada. Ten 
proces zaczyna się już przy pojedyn-
czym ubytku. Zatrzymuje go, a nawet 
odwraca o 10-20 lat przedłużanie 
startych zębów, wstawienie nowych 
koron i leczenie implantologiczne, 
które odbudowuje ubytki – wyjaśnia 
dr Nowak. To właśnie z zabiegów 
przedłużających młodość zębów 
korzystała Demi Moore. Także 
większość aktorek młodego poko-
lenia zęby zawdzięcza nie naturze, 
a dobrej protetyce. – Co druga aktorka 

w USA nie ma swoich prawdziwych 
zębów. Królują porcelanowe korony 
mocowane na implantach lub licówki. 
Także moda na aparat ortodontyczny 
była chwilowa, wiele kobiet oczekuje 
efektu natychmiast. Stąd moda na 
wybielanie usuwające przebarwienia 

z zębów, a także popularność tzw. 
chipsów, czyli ultra cienkich licówek, 
które nakłada się na zęby bez szlifo-
wania. Z tego rozwiązania korzysta 
się najczęściej kiedy konieczna jest 
korekcja kształtu zębów lub za-
mknięcie diastem – mówi Nowak.
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Ustroń – Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl

Usługi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta 

(Katowice i okolice)

32 241 47 46

R E K L A M A

Jedna z głównych firm produkują-
cych gumy balonowe przeprowadziła 
badania, które wykazały zależność 
między żuciem gumy, a aktywnością 
mózgu i wynikami uczniów w nauce. 
Badania, którym poddano 100 uczniów 
były nadzorowane przez Craig Johnton 
z Baylor Collage of Medicine w Ho-
uston w stanie Teksas. Na czym polegało 
badanie? Dzieci w nieograniczonych 
ilościach mogły żuć gumy przez 14 ty-
godni, szczególnie zalecane było to pod-
czas nauki. Po tym czasie zmierzono za 
pomocą testów poziom wiedzy uczniów 
uczestniczących w eksperymencie. 

Porównanie wyników wykazało, że 
uczniowi, którzy żuli gumy mieli lepsze 
wyniki niż pozostali i zdobywali lepsze 
oceny. Z tego wynika, że żucie gumy 
zmniejsza napięcie, a zwiększa czujność 
i koncentrację. Żując gumę podczas nauki 
więcej zapamiętujemy. Dlaczego tak się 
dzieje? Podczas żucia ruchy szczęki po-
wodują przyspieszenie dopływu krwi do 
mózgu przez co jest on lepiej dotleniony. 

Żując gumę efektywniej skupiamy się 
na bieżących czynnościach, a przy okazji  
łagodzimy napięcie mięśniowe.

Jakie jeszcze właściwości ma żucie 
gumy? Pomaga ono palaczom w rzuca-
niu nałogu oraz kierowcom, szczególnie 
tym zawodowym, którzy w samochodzie 
spędzają wiele czasu i czasem się dekon-
centrują przez długą, monotonną jazdę. 
Dodatkowo żucie gumy może pomóc 
w odchudzaniu, ponieważ zmniejsza 
uczucie głodu, pomaga kontrolować 
apetyt na słodycze i eliminuje podjadanie. 
Nikomu też nie trzeba tłumaczyć, że guma 
okazuje się bardzo pomocna, kiedy po po-
siłku nie mamy jak umyć zębów – pomaga 
w utrzymaniu świeżego oddechu i higieny 
jamy ustnej. 

Uwaga! Żucie gumy wiąże się też 
z niebezpieczeństwami. Ci, którzy żują 
gumę zbyt często i zbyt długo mogą popaść 
w nałóg. Negatywnymi skutkami nad-
miernego żucia może być także obciążenie 
stawów żuchwowych, przez co podczas 
snu niektórzy mogą zgrzytać zębami. 

Jakie zęby robią sobie Polki?

fo
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Żucie gumy zwiększa koncentrację Zmywarka 
to oszczędność
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 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.

Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68, +48 33855 61 58; 516 195 614; promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu

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

10.03 Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia Kobiet, Kompleks 
„Zagroń” Istebna;

     Finałowa Gala Konkursu Oryginalna Kobieta Śląska 
Cieszyńskiego 2012.

21.03 Konkurs Wiedzy o Regionie, 
GOK Istebna

Czeka na państwa 

mnóstwo atrakcji!

Główne zalety z posiadania zmy-
warki to oszczędność czasu, energii 
i wody. Ponadto zmywarka gwarantu-
je lepsza higienę zmywanych naczyń, 
ponieważ woda wykorzystana do 
zmywania ma wyższą temperaturę niż 
ta, w której zmywamy naczynia ręcz-
nie. Ostatecznie jest to także wygoda 
i komfort, na który każdy z nas może 
sobie pozwolić. Przy wyborze zmy-
warki należy rozważyć w pierwszej 
kolejności jej rozmiar. Najpopularniej-
sze są zmywarki o szerokości  45 cm 
i 60 cm. Rozmiar zmywarki przekłada 
się na ilość kompletów naczyń, jakie 
mogą być jednocześnie załadowane 
i poddane programowi zmywania. 
Standardowy komplet naczyń to: 
duży talerz płaski, duży talerz głęboki, 
mały talerz, filiżanka ze spodkiem 
i komplet sztućców.  45-centymetrowe 
zmywarki pozwalają na zmywanie od 
9  do 10 kompletów naczyń, natomiast 
60-centymetrowe od 12 do 14.

Kolejnym kryterium, jakie po-
winno być brane pod uwagę przy 
wyborze zmywarki jest zużycie wody 
i energii. Obecnie najbardziej zaawan-
sowane modele zużywają zaledwie 6 
litrów wody na jeden cykl zmywania. 
Należy tutaj zaznaczyć, że wynik po-
niżej 15 litrów na cykl gwarantuje 

nam oszczędności. Zużycie energii 
elektrycznej określane jest za pomocą 
klas. Wybór zmywarki oznaczonej 
klasą A to obecnie optymalny wybór. 
Producenci oferują także zmywar-
ki z klasą A+ i A++ jednak ma to 
znaczenie tylko w przypadku tych 
klientów, którzy zmywarkę będą użyt-
kować bardzo intensywnie. Obecnie 
najważniejsze dla klientów stają się 
programy, w jakie wyposażone są 
zmywarki.  Każda zmywarka posiada 
program wstępny, program normalny, 
program intensywny, oraz różniące się 
w zależności od modelu  programy 
dodatkowe. To programy dodat-
kowe wyróżniają modele pośród 
konkurencji i decydują o wyborze 
danej zmywarki.  Jest to cała gama 
programów od automatycznego, któ-
ry bada stopień zabrudzenia i sam 
dobiera program zmywania poprzez 
programy szybkie i ekonomiczne aż 
po programy zaawansowane, dzięki 
którym umyjemy np. tylko jeden koszyk 
w zmywarce, oraz takie, które zastosuje-
my do wrażliwych naczyń.  Wybierając 
zmywarkę warto wybrać salon, gdzie 
doradca będzie potrafił wprowadzić 
nas w świat technologicznych nowości. 
Polecamy salon RTV EURO AGD 
w Chorzowie przy ulicy Wolności 10.
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W naszych gabinetach zabiegowych znajdą Państwo fachową i skuteczną pomoc 

międzynarodowej wykwalifi kowanej kadry medycznej różnych specjalizacji: profesorów 

medycyny oraz lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, fi zjoterapeutów, specjalistów ds. 

rekreacji i wypoczynku, psychoterapeutów, specjalistów ds. medycyny estetycznej. 

medycyny oraz lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, fi zjoterapeutów, specjalistów ds. 

rekreacji i wypoczynku, psychoterapeutów, specjalistów ds. medycyny estetycznej. 

C��� �����nd��y�� ������ 
n� �y�ią�� n�r�i�r���� Za�r��ZIMOWY SZOKUJE

23.02.2013 r., sobota Karnet z wakacjami Łap lato na Zagroniu! Pierwszym 100 narciarzom oferujemy
  10 proc. rabat na pobyt wakacyjny (lipiec/sierpień).

24.02.2013 r., niedziela Taniec z Narciarzem Niedziela wrażeń. Taneczne show połączone z nauką tańca.

Meridian 

– Centrum Zdrowia 

i Energii  

tel.: + 48 33 483 20 35

e-mail: 

meridian@istebna.org, 

www.meridian.istebna.org

Kompleks 

Zagroń Istebna  

 Zaolzie 1588, 

43-470 Istebna, Polska, 

RECEPCJA CZYNNA 24h 

na dobę, 

Rezerwacja 

indywidualna i grupowa, 

tel.: +48 33 483 20 34,

e-mail: 

zagron@istebna.org, 

www.istebna.org

Pilsko – Jontek 

Korbielów 

ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27, 

e-mail: recepcja@pilsko.org, 

www.pilsko.org

MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii 

Promocja

Metoda ARK polega na 
analizie funkcji organizmu za 
pomocą promieniowania elek-
tromagnetycznego. Jest to 
możliwe, ponieważ nasze orga-
ny wewnętrzne posiadają swoje 
brzmienie w postaci promienio-
wania elektromagnetycznego. 
Analiza tego promieniowania 
pozwala określić stan naszego 
organizmu, a w razie konieczno-
ści oddziaływać i neutralizować 
patologie.

Główna idea badania 
polega na tym, że przy pra-
widłowym doborze często-
tliwości i formy leczenia, 
można wzmocnić normal-
ne wahania (fi zjologiczne) 

i  osłabić wahania patologicz-
ne w organizmie człowieka. 
ARK to wzmocnienie naszego 
organizmu tak, aby sam mógł 
bronić się przed chorobami.

Dzień kobiet w Centrum Zdrowia i Energii 
Meridian w Istebnej

Tylko w Meridian wykwalifi kowana wizażystka zdradzi sekrety profesjonalnego makijażu. 

 Nauczymy cię jak wykonać idealny makijaż 
– dzienny  i wieczorowy (do wyboru jedna z dwóch możliwości),

 Pokażemy jak ocenić swój typ kolorystyczny,
 Jak dobierać kolory cieni i podkładów, 
 Jak i czym nakładać kosmetyki!

 Promocja trwa od 8-10 marca 2013! Zajęcia prowadzone 
są indywidualnie lub w grupach do 3 osób. Cena: 150 zł/osoba. 

Zapisy w recepcji Meridian lub telefonicznie 33/483 20 35

Wydobądź ukryte w sobie piękno!

A — ANALIZA   R — REKONSTRUKCJA   K — KOREKCJA
To bezinwazyjna i bezbolesna metoda diagnozy i wzmocnienia organizmu, 

przeprowadzana przez doktora Ihora Medkova z Ukrainy.

Ponadto w Meridian oferujemy:
 zabiegi medyczne, 
 ziołolecznictwo, 
 hirudoterapię, 

 psychoterapię,
 fi zjoterapię, 

 akupunkturę, 
 elektroakupunkturę, 

 hydromasaże, 
 muzykoterapię, 
 tai-chi.

Wskazania 
do stosowania
  funkcjonalne naruszenia 

równowagi organizmu o 
różnej genezie;

  zakłócenia centralnego 
układu nerwowego;

  syndromy bólowe o róż-
nej lokalizacji i genezie;

  zakłócenia układu krąże-
nie krwi;

  zakłócenia organów 
oddychania;

  zakłócenia organów 
przewodu pokarmowego;

  zakłócenia skóry i łącz-
nej tkanki podskórnej;

  zakłócenia organów wy-
dalania moczu i organów 
płciowych;

  zakłócenia układu kost-
no-mięśniowego;

  źle gojące się rany i 
wrzody.
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Vertical 
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 EMAIL: jwojcik@fundacjabeskidy.pljwojcik@fundacjabeskidy.pl, SMS: 513 140 310
ZAPISY POPRZEZ EMAIL LUB SMS DO 28.02.2013 DO GODZ. 20.  
ZAPISY OSOBIŚCIE W DNIU ZAWODÓW 01.03.2013 DO GODZ. 10. W BIURZE 
ZAWODÓW PRZY STACJI WYCIĄGU NR 1 W KORBIELOWIE KAMIENNEJ.ZAWODÓW PRZY STACJI WYCIĄGU NR 1 W KORBIELOWIE KAMIENNEJ.

Sponsor
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POZIOMO: 1-bibelot, 5-pałeczka dyrygenta, 8-sitwa, 9-natrętny owad, 11-magmanowa skała wylewna, 12-kwie-
cista mowa, 15-wróżbita, 17-zarośle, 20-kalebasa, 21-ospowatość śliw, 24-zubożały samuraj, 25-kamień ałunowy, 
28-obieżyświat, 29-kalfas, 32-gra liczbowa, 33-szwajcarskie frytki, 36-waleń, 39-rzeka w Bangladeszu, 42-przyrząd 
optyczny, 43-lewatywa, 45-jedn. podziału administracyjnego Iranu, 46-tkanina bawełniana, 47-gorzknik. 

PIONOWO: 1-rarytas, 2-tkanina drukowana, 3-dwukołowa taczka, 4-zbuduje go zdun, 5-młot do wbijania pali, 
6-ryba z rodziny makrelowatych, 7-znak w postaci wężyka, 10-rak morski, 13-beczka na wino, 14-rzeka w USA i Kanadzie, 
16-nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych, 17-niejedna w talii, 18-punkt przeciwległy nadirowi, 19-ptak drapieżny, 21-
rasa psów, 22-przesunięcie pracownika na wyższe stanowisko, 23-budowla sakralna, 26-m. portowe 27-obraz cerkiewny, 
30-gaz bojowy, 31-nandu, 34-imię męskie, 35-glina morenowa, 37-mit. gr. bogini mądrości, 38-podzwrotnikowe pnącze, 
40-rzeka na Słowacji, 41-plecionka ze słomy, 44-gat.  sardynki. 

A w
a=ę n=d gasn g

Rebus

 

 

pielęgnacja 25+ półtłusty krem wygładzający 25+

  unikalna suplementacja 
  zachowanie gładkości skóry

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ*
n  wzrost gładkości skóry o 18 %
n  wzrost nawilżenia skóry o 14%
 *wynik 28-dniowej kuracji potwierdzony badaniami 
in vivo 

  Wiąże wodę i zapobiega 
jej nadmiernej utracie.

  Trwale nawilża naskórek 
oraz głębsze warstwy skóry.

  Skutecznie regeneruje lipo-
-strukturę naskórka.

  Chroni przed przedwcze-
snym starzeniem.

  Zwiększa elastyczność 
i jędrność skóry.

  Poprawia gładkość naskórka. 
  Przyspiesza procesy regeneracji.
  Zapobiega powstawaniu zmarszczek.

mieszanina roślinnych polisacharydów, 
kompleks witamin: E,C,B3,B5,B6, sól sodo-
wa PCA, aktywator odnowy lipidowej 

pielęgnacja 25+

Krzyżówka

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 1.03.2013 roku, na adres redakcji  – Kurier Polski co tydzień, al. Roź-
dzieńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy 
w 17 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 13 to „Baron cygański”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim: Karolina Ledeman z Bukowna.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Muzyk, kompozytor, wokalista. 
Zbigniew Wodecki rozpoczął swą 
przygodę z muzyką już w wieku 5 lat. 
Z wyróżnieniem ukończył Państwo-
wą Szkołę Muzyczną II st. w Krako-
wie w klasie skrzypiec prof. Juliusza 
Webera. Pierwotnie, od końca lat 60. 
XX wieku, związany z kabaretami 
Piwnica pod Baranami i Anawa, 

a także z orkiestrą symfoniczną Pol-
skiego Radia i Krakowską Orkiestrą 
Kameralną. W latach 1968-1973 
akompaniował Ewie Demarczyk. 
W 1972 zadebiutował jako piosenkarz 
na festiwalu w Opolu. Występował 
w kabarecie z Zenonem Laskowikiem. 
Koncert odbędzie się 21 lutego 2013, 
godz. 18:00.

Na ten specjalny program zapraszają 
artyści scen śląskich z Ferajny Makuli. 
Arie spod familoka to program saty-
ryczno-wokalny Mariana Makuli, który 
tym razem przełożył na śląski język 
największe hity operetkowe i połączył 
je przezabawnymi komentarzami. Go-
ściem specjalnym będzie pochodząca 
z Armenii sopranistka Naira Ayvazy-
an. W programie usłyszycie dowcipne 
pastisze takich szlagierów jak „Usta 
milczą dusza śpiewa”, „Ach kobietki” , 
„Brunetki Blondynki”, „Kuplety Ade-
li”, „W rytm walczyka” i wiele innych 
wykonywanych przez znakomitych 
śląskich artystów. Koncert odbędzie 
się 23 lutego 2013, o godz. 18:30 
w Miejskim Domu Kultury Szopie-
nice – Giszowiec.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego 
Koncert tego wyjątkowego artysty odbędzie się w Willi Fitznera 
w Siemianowicach Śląskich.

Największe hity operetkowe 
w klimacie śląskiego humoru. 

Arie spod 
familoka

Gościem kolejnego Salonu Literackiego Michała Jagiełły w Bibliotece Śląskiej będzie Artur Liskowacki.

Artur Liskowacki na salonach
Artur Liskowacki to pro-

zaik, poeta, autor słuchowisk 
radiowych i krytyk teatralny. 
Pracował w redakcji tygodni-
ka Jantar, Morze i Ziemia. W la-
tach 1990–2008 kierownik działu 

kulturalnego gazety Kurier Szcze-
ciński, od 2008 jej prezes i redaktor 
naczelny. Współpracuje z miesięcz-
nikiem  Teatr, dwumiesięczni-
kiem Pogranicza oraz z Twórczo-
ścią. W latach 1996–1999 pełnił 

funkcję prezesa szczecińskiego 
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Spotkanie odbędzie 
się 20 lutego, o godzinie 17.00 
w sali Benedyktynka Bibliote-
ki Śląskiej.

Krzysztof Lewandowski, au-
tor książki, podkreśla, że oddana 
właśnie do rąk czytelnika pozycja 
jest kontynuacją historii przedsię-
biorców Górnego Śląska żyjących 
w XIX i XX wieku. Guido Henckel 
von Donnersmarck – bliski przyja-
ciel Bismarcka, człowiek zaliczany 
do najbogatszych Europejczyków 
swoich czasów, mąż słynnej pary-
skiej kurtyzany, wielki górnośląski 
przedsiębiorca, właściciel kopalń 
i hut w Zabrzu, Świętochłowicach, 
Rybniku. Jedna z nich stała się 
przestrzenią muzealną i nosi imię 
– „Guido”. To Zabytkowa Kopal-
nia Węgla Kamiennego w Zabrzu. 
Jego pałac w Świerklańcu, nazy-
wany „Małym Wersalem”, został 
zaprojektowany przez architekta 

cesarza Napoleona III. Donner-
smarck w Berlinie zakupił pałac 
zwycięzcy pod Waterloo, a w Paryżu 
zbudował jedną z najpiękniejszych 
rezydencji przy Chanse de Lise. Fun-
dacja, którą założył przed śmiercią, 
działa w Berlinie do dziś i pomaga 
niepełnosprawnym. Książka jest 
fascynującą opowieścią o losach 
niezwykłego człowieka osadzoną 
na tle historycznym Europy i Śląska 
przełomu XIX i XX wieku.

Nowości wydawnicze

Guido Henckel 
von Donnersmarck. 
Życie skandalisty

Miejski Klub im. Jana Kiepury 
w Sosnowcu zaprasza na spektakl „Sze-
herezada – Disco Polo Live” w sobotę, 
23 lutego o godz. 19.00. „Szeherezada 
– Disco Polo Live” to sztuka autorska 

Krzysztofa Jaworskiego o perypetiach 
bezrobotnych, którzy postanowili zro-
bić błyskawiczną karierę jako gwiazdy 
disco polo. To spektakl pełen humoru 
słownego i sytuacyjnego. 

Szeherezada na scenie

Wydarzenia kulturalne
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Po Euro 2012, siatkarski mundial 
to zdecydowanie największa impreza 
sportowa, która odbędzie się w Pol-
sce. Siatkówka to w końcu druga 
najpopularniejsza dyscyplina w kraju 
nad Wisłą. Tym razem jednak spor-
towe święto nie ominie województwa 
śląskiego, bo właśnie arena w naszym 
regionie będzie miejscem, gdzie 
zostaną rozegrane najważniejsze 
spotkania. – Zadecydowała jakość 
dotychczasowej współpracy i duże 
zaufanie do nas. Duża w tym zasługa 
kibiców i klimatu, który stwarzają 
w Spodku podczas meczów siatków-
ki. W różnych miejscach są różne 
imprezy, ale trybuny nie zawsze są 
pełne. U nas takiego problemu nigdy 
nie było – tłumaczył Piotr Uszok, 
prezydent Katowic. 

24 reprezentacje  
i 6 miast
Mimo że do mistrzostw świata 

pozostały jeszcze niecałe dwa lata, 
to wiadomo już, że sześć polskich 
miast – Katowice, Łódź, Wrocław, 
Gdańsk, Bydgoszcz i Kraków 
– będzie gościć najlepszych siat-
karzy, ale to właśnie w katowickim 
Spodku odbędzie się finał i mecz 
o 3 miejsce. Śląskie miasto w po-
konanym polu zostawiło między 
innymi Łódź i Gdańsk, gdzie 
znajdują się najnowocześniejsze 
obiekty w Polsce. – Ludzie w Ka-
towicach i na Śląsku są zakochani 
w siatkówce i powstaje tutaj zawsze 
specyficzna atmosfera, której nie 
ma nigdzie w Polsce. Dodatkowo, 
do Katowic jest najbliżej ludziom 
z całej Europy – uzasadniał wybór 
Mirosław Przedpełski, prezes Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej. 
Pewne jest również to, że w stolicy 
województwa śląskiego będzie 
miało miejsce losowanie grup mi-
strzostw świata. Łącznie w Polsce 
zobaczymy 24 reprezentacje, które 
rozegrają dokładnie sto meczów.

PZPS chce zadbać o każdy 
szczegół, żeby był to najlepszy 
turniej w historii. Przede wszyst-
kim zmieniono system rywaliza-
cji, który obowiązywał podczas 
mistrzostw świata we Włoszech 
w 2010 roku. Regulamin rozgry-
wek, który po prostu zachęcał 
zespoły do przegrywania meczów 
okazał się totalną kompromitacją. 
Polski system ma być sprawiedli-
wy i nie faworyzować nikogo, bo 
drużyny nie będą kalkulowały, 
tylko walczyły o zwycięstwa. 
24 zespoły zostaną podzielone na 
cztery sześciozespołowe grupy. Do 
drugiej fazy awansują po cztery 
najlepsze ekipy z każdej grupy, 
ale zachowają bilans osiągnięty 
w meczach z zespołami, które po-
zostaną w turnieju. Nowością jest 
to, że dwie ośmiozespołowe grupy 
drugiej rundy zostaną wylosowane, 

co uniemożliwi układanie się pod 
konkretne drużyny. Następnie do 
ćwierćfinałów awansują po cztery 
najlepsze zespoły. Potem nastąpi 

czas półfinałów i finał. Nowy 
system został już zaakceptowany 
przez światową federację. Polska 
pierwsze mecze turnieju rozegra 
najprawdopodobniej we Wrocła-
wiu i w Łodzi, chociaż pojawił się 
też pomysł, żeby mecz otwarcia 
z udziałem zawodników Andrei 
Anastasiego zorganizować... na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie. 

10 milionów złotych  
za organizację
Mistrzostwach świata siatka-

rzy, to impreza, jakiej w Katowi-
cach jeszcze nie było. Wprawdzie 
w Spodku był dwukrotnie orga-
nizowany finał Ligi Światowej, czy 
mecz o złoty medal Mistrzostwa 

Europy w koszykówce mężczyzn, 
ale w tym wypadku miasto stanie 
przed jeszcze większym organiza-
cyjnym wyzwaniem. W zeszłym 
roku katowicką halę wizytowali 
przedstawiciele Międzynarodowej 
Federacji Siatkówki. Delegacja 
zwiedzała główną halę, szatnie, 
pomieszczenia dla VIP-ów, salę 
treningową i konferencyjną oraz 
centrum prasowe. Mimo kilku 
drobnych uchybień stwierdzono, 
że obiekt już teraz jest gotowy na 
przeprowadzenie zawodów. 

Teraz pozostaje kwestia od-
powiedniej promocji turnieju. 
Obecnie Katowice posiadają dwie 
podpisane umowy z Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej, których 

całość opiewa na kwotę 10 milio-
nów zł. Pierwsza umowa – warta 
4 miliony 360 tysięcy zł – dotyczy 
przeprowadzenia rundy grupowej, 
rundy kwalifikacyjnej oraz run-
dy finałowej mistrzostw świata 
w Spodku. Druga, na kwotę ponad 
5,5 miliona zł ma zagwarantować 
promocję siatkarskiego mundialu. 
– Nasz cel jest oczywisty. Przed 
zawodami chcemy wypromować 
Katowice na całym siatkarskim 
świecie – podkreślił Mirosław 
Przedpełski. Z pewnością spory 
nacisk na promocję będzie posta-
wiony zwłaszcza podczas rozgry-
wek Ligi Światowej w tym roku. 
Oprócz tego trwają jeszcze ustale-
nia szczegółów pomiędzy miastem 
a PZPS dotyczących innych imprez 
promujących turniej.

Taka inwestycja może być dla 
Katowic bardzo korzystna, bo wia-
domo, że na mecze przyjadą tysiące 
kibiców, a miliony będą oglądać 
spotkania – nie tylko biało-czerwo-
nych – w telewizji Polsat. Dlatego 
miasto zdaje sobie sprawę, że warto 
wydać takie pieniądze. – Gdyby to 
wszystko przeliczyć na przekazy me-
dialne i ilość informacji w mediach 
nie tylko o Katowicach, ale przede 
wszystkim o naszym kraju, to myślę, 
że za takie pieniądze nie udałoby się 
zorganizować tak dużej kampanii 
promocyjnej – wyjaśnił Piotr Uszok, 
prezydent Katowic.

Siatkarskie mistrzostwa świata 
w Polsce odbędą się na przełomie 
listopada i grudnia 2014 roku, ale 
już teraz wiadomo, że Katowice 
będą miały w światowych mediach 
swoje pięć minut, które muszą od-
powiednio wykorzystać. 
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 Mundial 2014 to będzie największe wyzwanie dla polskich siatkarzy.

Jednym z faworytów do złota będą mistrzowie olimpijscy – Rosjanie.

Siatkarskich emocji w Spodku nigdy nie brakowało. Mecz Polska – Włochy z 2011 r.

Siatkarski mundial w Spodku
Katowice już w 2014 roku staną się stolicą światowej siatkówki.  
W Spodku poznamy reprezentację, która zdobędzie tytuł najlepszego zespołu globu.


