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W skrócie z 
Planetarium na liście zabytków
To jedno z najbardziej kultowych i rozpozna-
walnych miejsc w województwie śląskim. 
Planetarium Śląskie mieszczące się na te-
renie Parku Śląskiego zostało wpisane do 
rejestru zabytków.
Planetarium trafiło tam na wniosek zarządu 
Parku. To największe i najstarsze planeta-
rium w Polsce. Jego budowa zakończyła się 
w 1955 roku. Co da budowli obecność na za-
bytkowej liście? Przede wszystkim skuteczną 
ochronę przed dalszym niszczeniem. Mimo że 
planetarium powstało w czasach PRL-u, to do 
jego budowy zostały wykorzystane materiały 
o najwyższej jakości. Wyjątkowe są kopuła, 
pierścień i obejście. Ten niezwykły efekt może 
być jednak zniekształcony m.in. przez stale 
zmieniające się normy przeciwpożarowe. Wpis 
do rejestru daje pewność, że teraz bez zgody 
konserwatora, nikt nie wstawi drzwi przeciw-
pożarowych w nieodpowiednim miejscu. Wpis 
do rejestru daje także o wiele większe szanse 
na staranie się władz Parku o środki na moder-
nizację oraz zgodne z przepisami unowocze-
śnianie i konserwowanie obiektu. Chorzowskie 
planetarium powstało, jako swoisty hołd dla 
Mikołaja Kopernika i nosi jego imię. 23-me-
trowa kopuła stanowi jednocześnie sztuczne 
niebo, które mogą podziwiać widzowie na sali 
mieszczącej 400 osób.

Kup akcję Górnika i zapisz się w historii
Każdy może stać się współwłaścicielem 
Górnika Zabrze. Oprócz tego każdy, kto kupi 
jedną z prawie 10 tysięcy akcji 14-krotnego 
mistrza Polski, przejdzie do historii.
10-tysięczny pakiet udziałów to tylko niewiel-
ki skrawek akcji, składających się na kapitał 
sportowej spółki. Akcje trafiające właśnie do 
sprzedaży to ten pakiet, którym zarządzał 
niegdyś syndyk Polindu. Akcje będą miały nie 
tylko charakter kapitałowy, ale i pamiątkowy. 
Każdy właściciel takiej akcji będzie otrzymywał 
na bieżąco informacje o klubie, jego finanso-
wej sytuacji i posunięciach, będzie mógł także 
brać udział w walnych zgromadzeniach spół-
ki. Do wyboru kibice mają 2 wersje papierów. 
Akcja w mosiężnej ramce wyceniona na 1000 
zł i o 400 zł tańsza akcja, wydrukowana jako 
papierowy certyfikat. Już teraz wiadomo, że 
najwięcej klub zażąda za akcje z numerami 
od 1 do 100. Prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka-Szulik zarezerwowała sobie akcję 
z numerem 2006. Jest bowiem na czele za-
brzańskiego samorządu właśnie od tego roku. 
Wiadomo także, że akcje o numerach pokry-
wających się z latami, w których Górnik Zabrze 
zdobywał mistrzostwo Polski na razie będą 
wyłączone ze sprzedaży. Klub będzie chciał je 
sprzedać w taki sposób, aby uzyskać z nich jak 
największe wpływy, ale także aby jak najlepiej 
marketingowo przysłużyły się Górnikowi. Nie-
zależnie od tego jaką akcję Górnika się kupi, 
na zawsze dzięki temu trafi się do historii. Na-
zwisko każdego z posiadaczy udziałów trafi na 
specjalną tablicę, która będzie zainstalowana 
na nowym stadionie, który jest budowany przy 
ulicy Roosevelta.

Pożyczka dla Kolei Śląskich
Budżet śląskiego przewoźnika na jakiś czas 
został uratowany. Koleje Śląskie – za zgo-
dą sejmiku wojewódzkiego – otrzymają od 
władz wojewódzkich 6 milionów zł pożyczki.
Radni zdecydowali, że pożyczona kwota zo-
stanie w pierwszej kolejności wydana na spłatę 
najpilniejszych długów i bieżących zobowiązań. 
A te marszałkowska spółka kolejowa ma między 
innymi wobec PKP Energetyka, PKP Cargo czy 
PKP PLK. Nie jest to jednak, mimo że Koleje 
Śląskie są spółką należącą do marszałkowskich 
władz, pożyczka bezzwrotna. Kolejowy przewoź-
nik musi pożyczone 6 milionów zł oddać w trzech 
ratach od lipca do września tego roku.

Dopłata za dodatkową opła-
tą. Do skrzynek pocztowych 
rolników zaczęły docierać li-
sty wraz z poleceniem zapłaty 
prawie 250 złotych. Kwota ta 
miałaby być zapłatą za pomoc 
w uzyskaniu unijnego wspar-
cia. Agencje rolne tymczasem 
ostrzegają, że to inicjatywa 
naciągaczy, a nie publicznych 
instytucji. O sprawie powia-
domiona została już prokura-
tura. W samym województwie 
śląskim sprawa może dotyczyć 
prawie 50 tysięcy gospodarstw.

Przespać takiej okazji nie wol-
no, bo ze wspólnej kasy uszczknąć 
może każdy, kto tylko ma ziemię. 
Robert Worwąg, rolnik spod 
Mykanowa, już czeka na dopłaty 
unijne. Do swoich stu hektarów 
ma dostać 80 tysięcy złotych. 
– Wiadomo, że trzeba spełnić 
odpowiednie warunki, żeby te 
płatności uzyskać. Czyli zachować 
dobrą kulturę rolną i rzeczywiście 
uprawiać ziemię osobiście – mówi 
Robert Worwąg. Za to zaocznie 
niektórzy próbują na rolnikach 
zarobić. Adam Poręba z Lisowic 

koło Lublińca dostał pismo, w któ-
rym firma podająca się za agencję 
rolną domaga się od niego prawie 
250 zł. Opłata miałaby mu pomóc 
w uzyskaniu dopłaty. – Skontak-
towałem się z agencją i w agencji 
powiedzieli, że to nie jest ich ani 
logo, ani nic do końca i odesłali 
mnie na policję z tym – wspomina 
Adam Poręba. 

Takich pism w cały regionie 
zostało wysłanych znacznie więcej. 
Instytucje publiczne, które powo-
łane są do pomagania rolnikom 
w uzyskaniu dopłat ostrzegają 
przed naciągaczami. Z rolnikami 
spotkali się w Mykanowie koło 
Częstochowy. – Nasza agencja nie 
ma nic wspólnego z tym procede-
rem. Informuję także, że prezes 
agencji złożył doniesienie do pro-
kuratora generalnego o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa w tym 
zakresie – wyjaśnia Stanisław 
Gmitruk, śląski oddział ARiMR. 
Nie wiadomo w jaki sposób pry-
watna firma uzyskała dane rol-
ników, którzy od lat korzystają 
z dopłat. W samym wojewódz-
twie śląskim takie uprawnienia 

przysługują prawie 50 tysiącom 
osób. – Wniosek powinien wy-
pełnić sobie zasadniczo rolnik, 
ale z uwagi na trudności różnego 
rodzaju, to zawsze doradcy służą 
pomocą w wypełnianiu wniosków, 
natomiast pracownicy agencji nie 
mogą tego robić – tłumaczy Kry-
stian Brząkalik, Stowarzyszenie 
„Wspólnota”.

Wnioski przyjmowane będą 
od 15 marca do połowy maja. Eks-
perci przekonują, że droga do 

przyznania dopłaty jest prosta. 
– Do czerwca trzeba kupić materiał 
siewny, wysiać na pole, mieć fak-
turę od dostawcy, który ma prawo 
do sprzedaży takiego materiału 
siewnego i wystąpić z wnioskiem, 
który jest na stronie agencji rynku 
rolnego – oznajmia Tomasz Ża-
biński, Agencja Rynku Rolnego. 
Starania o unijne pieniądze jak co 
roku budzą spore emocje. Ważne, 
żeby sięgając po nie, nie dać się 
wplątać w nieczystą grę.

Zaciskanie pasa po śląsku. 
Dziura w budżecie wojewódz-
twa powiększyła się po wpadce 
ze startem Kolei Śląskich. Jej 
rozmiary są na tyle duże, że 
oszczędności będą wyraźnie 
odczuwalne. Szczególnie w ka-
lendarzu imprez kulturalnych 
w regionie. Nadchodzą trudne 
czasy w śląskiej kulturze.

W tym momencie wojewódz-
twa na to, by świętować po prostu 
nie stać. – Jeżeli mówimy o Dniach 
Województwa Śląskiego, czyli 
o wielkim święcie, to chcielibyśmy 
zrobić wzorem poprzednich lat 
imprezy na wysokim poziomie i ta-
kie zaoferować mieszkańcom. Nie 
mniej przy kwocie 0,5 mln złotych 
tego na taką skalę i tak ambitne-
go programu zaproponować nie 
możemy – wyjaśnia Aleksandra 
Marzyńska, Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. 
W zeszłym roku na kilkudnio-
wą imprezę, Dni Województwa 
Śląskiego, Urząd Marszałkowski 
przeznaczył trzy miliony złotych. 
Koncerty odbywały się w całym 
regionie. Były duże sceny i gwiaz-
dy światowego formatu. Były też 
wielkie słowa. – To jest rzeczy-
wiście bardzo zakrojona impreza 
w całym województwie, jeżeli 
wszystko się uda to myślę, że to jest 
ten kierunek, którym chcielibyśmy 
podążać – mówiła Aleksandra Ga-
jewska-Przydryga, wicemarszałek 
województwa śląskiego.

Nowym szlakiem trzeba bę-
dzie podążać po wykolejeniu Kolei 
Śląskich. Budżet województwa jest 
dziurawy. Trzeba ciąć, gdzie i co się 
da. W kulturze dość ostro. O tym 
czy Dni Województwa wypadną 
z kalendarza imprez w 2013 roku 
radni zadecydują podczas kolejnej 
sesji sejmiku. – Jest to przykra i trud-
na decyzja z całą pewnością. Przy-
pomnę, że na sesji radni opozycyjni 
wnieśli tylko taki wniosek, aby wpro-
wadzić do podjętej uchwały zmianę, 
że to jest tylko zawieszenie na ten rok. 
Każdy zdaje sobie sprawę, że tak po 
prostu trzeba – tłumaczy Agnieszka 
Kostempska, radna sejmiku, PO. 
Trudniej przekonać tych, którzy za 
kulturę w poszczególnych miastach 
i w całym regionie odpowiadają. 
– Kultura nie jest tylko workiem 
bez dna i nie jest tylko sposobem na 

wydawanie pieniędzy, ale że wkład 
w kulturę przynosi zysk, nie do końca 
wymierny, bo to nie jest zysk finan-
sowy, ale pewien zysk intelektualny, 
społeczny – zaznacza Łukasz Kałę-
basiak, Instytucja Kultury Katowice 
Miasto Ogrodów.

Cięcia dotknąć mogą również 
innych wielkich wydarzeń kultural-
nych. Jak udało nam się nieoficjalnie 
dowiedzieć znacznie mniej pienię-
dzy otrzymać mają festiwale: Tauron 
Nowa Muzyka i Off Festival. Być 
może na ich organizacje w uszczu-
plonej kasie marszałka w ogóle 
zabraknie środków. Na wsparcie 
nie mają też co liczyć śląskie teatry. 
– Nigdy nie przypuszczałem, że do-
żyję czasów, że będzie taki stosunek 
do sztuki w Polsce. Dlatego bardzo 
się cieszę, że nie muszę robić, reży-
serować, łazić i żebrać – oznajmił 

Kazimierz Kutz, reżyser. 15 milio-
nów złotych. O tyle zmniejszył się 
budżet na działalność programową 
placówek kulturalnych na Śląsku. 
W urzędzie marszałkowskim tłu-
maczą: nie mieliśmy wyjścia. – Będą 
mieli ten rok bardzo trudny. Będą 
musieli naprawdę bardzo poważ-
nie się nagłowić, jak przetrwać, jak 
ten trudny ciężki rok przetrzymać. 
Wiadomo, że nie będzie można zre-
alizować wielu ciekawych nowych 
projektów, trzeba będzie bazować 
niewykluczone na tym z czym mamy 
aktualnie do czynienia – podkreśla 
Aleksandra Marzyńska.

Z budżetem jest źle, a może być 
jeszcze gorzej – alarmują radni opo-
zycji. – Zarząd obija się od ściany do 
ściany. W każdym z kolejnych lat bu-
dżetowych. Nie ma tam priorytetów, 
czyli można dać w tym roku kulturze 
mniej, w przyszłym roku kulturze 
więcej, a w kolejnych roku może szpi-
talom. Nie ma strategii, która by od-
zwierciedlała się w budżecie – uważa 
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, 
radna sejmiku, SLD. Zaszyć tę dziu-
rę będzie niezwykle trudno. Prostej 
recepty na to nie mają nawet najlepsi 
specjaliści. – Nawet odpowiednie 
instytucje, a w tym wypadku władzę 
lokalną, ludzie powinni rozliczać, ale 
nie z pięknych słówek, tylko z czy-
nów. Życzę powodzenia – mówi prof. 
Leszek Balcerowicz, ekonomista. 
A to w tym roku przyda się również 
wszystkim animatorom kultury 
na Śląsku.

Polowanie na rolników

W Śląskiem cięcia dotkną kulturę
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W skrócie z 

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

Silesia Cafe 
poniedziałek –piątek 15:45

Stanęła przed sądem za potrącenie 
dwóch chłopców
Przed bielskim sądem ruszył proces Karoli-
ny Z., która śmiertelnie potrąciła na przejściu 
dla pieszych w Kozach dwóch chłopców. Do 
tragicznego wypadku doszło w październiku 
zeszłego roku. Na sądowej sali, gdzie wpro-
wadzono oskarżoną 21-latkę pojawiły się 
rodziny ze zdjęciami chłopców.
Feralnego dnia dzieci, jak zwykle wracały ze 
szkoły do domu. Na przejściu dla pieszych 
zostali śmiertelnie potrąceni. Za kierownicą 
siedziała wtedy, dziś oskarżona 21-letnia 
Karolina Z. Kobieta prowadziła samochód 
pod wpływem amfetaminy, ale do winy się 
jednak  nie przyznaje. Oskarżona odmówi-
ła dziś składania jakichkolwiek wyjaśnień. 
Jak wynika ze złożonych przez nią zeznań 
w prokuraturze, użyła narkotyku, żeby się 
pobudzić, bo jak mówi, na co dzień nie pije 
kawy. Karolinie Z. grozi do 8 lat więzienia. 
Ale kara, jak mówi prokurator może być su-
rowsza. – Może ulec zwiększeniu do 12 lat 
przez sąd, to jest górna granica zagrożenia 
– informuje Dariusz Warzecha, Prokuratura 
Okręgowa w Bielsku-Białej.

Z Pyrzowic do Gruzji
Wizz Air, największa nisko kosztowa linia 
lotnicza w Europie Środkowej ogłosiła uru-
chomienie nowego połączenia z Katowic do 
Gruzji. Na tamtejszym lotnisku lecący z Py-
rzowic będą mogli wylądować już 18 maja.
W tym roku z górnośląskiego lotniska będzie 
można wylecieć w sumie w sześciu nowych 
kierunkach. Być może dzięki temu lotnisko 
poprawi zeszłoroczny bilans i zwiększy liczbę 
odprawionych pasażerów. – Zdecydowaliśmy, 
że Katowice będą pierwszym regionalnym lot-
niskiem w Polsce, z którego będzie można po-
lecieć do Gruzji. Jest wiele powodów, dla któ-
rych trasa jak ta okaże się sukcesem. Gruzja 
ma w sobie niesamowicie dużo turystycznego 
uroku. Przede wszystkim jest tam kilka miejsc 
wpisanych na światową listę dziedzictwa UNE-
SCO. Jest to też świetny kierunek dla tych, któ-
rzy chcą przeżyć kulinarną przygodę i dla tych 
zainteresowanych winami. Kutaisi jest oddalo-
ne o półtorej godziny od Batumi, czyli kurortu 
na wybrzeżu Morza Czarnego. Tak więc jest 
to nisko kosztowa opcja, żeby dostać się nad 
Morze Czarne – wyjaśnił Daniel De Carvalho, 
Wizz Air.

Hardkorowy Koksu ponownie w akcji
Niezwykle ciekawie zapowiada się gala 
MMA Attack 3 w Spodku. Jest szansa, że 
tym razem widownię hali w Katowicach za-
pełnią także panie. W oktagonie z Robertem 
Burneiką, czyli Hardkorowym Koksem zmie-
rzy się striptizer. 
Galę zaplanowano na 27 kwietnia. Już kil-
ka tygodni temu potwierdzony był w niej 
udział znanego kulturysty i celebryty, Ro-
berta Burneiki. Nie wiadomo jednak było, 
z kim będzie walczył sympatyczny Litwin. 
Kulturysta, który zapragnął zostać gwiazdą 
MMA zmierzy się w oktagonie z tancerzem 
erotycznym Dawidem Ozdobą. Ozdoba 
zasłynął jako założyciel grupy „Bad Boys”, 
czyli panów, którzy lubią tańczyć i rozbierać 
się jednocześnie, wywołując przy tym wśród 
pań zgromadzonych na widowni zbiorową 
histerię. Tym razem Dawid będzie jednak 
walczył. Chippendales jest bowiem także 
znawcą sztuk walki. Ćwiczył brazylijskie jiu 
jitsu oraz karate, a trenowali go znani z wy-
stępów na galach Konfrontacji Sztuk Walki 
Antoni Chmielowski i Łukasz Jurkowski. Dla 
Hardkorowego Koksa będzie to już druga 
walka w krótkiej karierze. W swoim debiucie 
w MMA – nota bene także w Katowicach – 
pewnie pokonał Marcina Najmana.

Przyjechała na wyścig, żeby 
dobrze się bawić, ale zabawa za-
kończyła się tragicznie. Ruszył 
proces w sprawie ubiegłoroczne-
go wypadku w Jaworznie, w któ-
rym zginęła 19-letnia dziewczy-
na, a kilka innych osób odniosło 
ciężkie obrażenia. Głównym 
oskarżonym jest były taksów-
karz, który z bocznej drogi wje-
chał wprost pod pędzące auta. 
Na ławie oskarżonych nie ma za 
to kierowcy, który uczestniczył 
w nielegalnym wyścigu i którego 
BMW wjechało w grupę widzów.

Na proces pani Zofia czekała 
z niecierpliwością, ale i trwogą. 
W maju zeszłego roku w wypad-
ku zginęła jej 19-letnia córka. Po 
ponad rocznym śledztwie ruszył 
proces w sprawie nielegalnych 
wyścigów w Jaworznie. – Wyjeż-
dżał podobno z piskiem. Kolejny 
też przekroczył prędkość. Obaj są 
winni – mówi Zofia Słupińska. 
Choć uczestników wypadku było 
dwóch, wina zdaniem prokura-
tury, spoczywa tylko na jednym. 
I to mimo tego, że w wyścigu nie 
uczestniczył. Oskarżony to Piotr 

Piszczek. Jak ustalono, w trakcie 
zorganizowanego na drodze nie-
legalnego wyścigu, rozpędzone 
BMW uderzyło w wyjeżdżający 
z bocznej drogi samochód oskar-
żonego. Auta staranowały stoją-
cych przy drodze widzów. – Jakaś 
dziewczyna leżała przy samocho-
dzie. Ktoś ją trzymał za głowę 
w bezpiecznej pozycji, okrywano 
ją kurtkami i kocami – relacjonuje 
Piotr Horzela, sędzia Sądu Okrę-
gowego w Katowicach.

19-letnia Ewelina mimo re-
animacji zmarła. Kilka innych 
osób zostało ciężko rannych. 
– Jest to dla jej matki tragedia, 
tak samo jak i dla mnie w tym 
momencie. Dla niej większa, bo 
straciła swoje dziecko. Ja straci-
łem życie od maja – podkreśla 
Piotr Piszczek, oskarżony. Na 
ławie oskarżonych nie zasiadł 
Sebastian M. Choć to jego auto 
wpadło na dziewczynę, w sądzie 
pojawił się dziś w charakterze 
świadka. Obrońca Piotra Piszcz-
ka powołując się na opinię bie-
głych utrzymuje, że to właśnie 
kierowca BMW ponosi winę za 

zeszłoroczną tragedię. – W tym 
procesie nie jest oskarżonym. 
Mało tego, zgłosił się wraz z ad-
wokatem występować, jako oskar-
życiel posiłkowy – wyjaśnia Jerzy 
Mazur, obrońca Piotra Piszczka. 
Bo takie ma prawo, choć dla wie-
lu jest to prawo niezrozumiałe.

Do nielegalnych wyścigów 
dochodziło w tym miejscy regu-
larnie i policjanci dobrze o tym 
wiedzieli.  Schwytanym na go-
rącym uczynku, mogli jedynie 
wlepić mandat. – Mamy nadzieję, 

że tego rodzaju proceder w tym 
miejscu nie będzie miał miejsca. 
Przede wszystkim, dlatego że 
zwiększyliśmy służby patrolowe, 
które tam jeżdżą i monitorują ten 
teren – informuje podinsp. Woj-
ciech Głowacz, Komenda Miej-
ska Policji w Jaworznie. Piotrowi 
Piszczkowi za doprowadzenie do 
drogowej katastrofy grozi 12 lat 
więzienia. Był taksówkarzem, po 
wypadku wstrzymano mu prawo 
jazdy. Drugi z kierowców cieszy 
się wolnością.

Na katowicki rynek wróciły 
tramwaje, zmieniła się też or-
ganizacja ruchu, ale problemy 
praktycznie wciąż te same. 
Właśnie ruszył drugi etap prze-
budowy centrum Katowic, ale 
jednocześnie unieważniono 
przetarg na trzeci. Teoretycznie 
prace mają się zakończyć za dwa, 
trzy lata. Ale już nie raz rynek 
był centrum zmian, również 

tych związanych z jego przebudo-
wą. Dlatego głowy za konkretną 
datę zakończenia prac, nikt dać 
nie chce.

Mimo czytelnych znaków, 
kierowcy jeżdżą, jak i gdzie chcą. 
Kłopotliwa dla wielu zmiana or-
ganizacji ruchu na katowickim 
rynku, to nie jedyna tu zmiana. 
Właśnie rozpoczął się drugi etap 
przebudowy centrum miasta. 

Zaczęło się ostro, bo od wycinki 
drzew przy Alei Korfantego. Te-
raz kolej na przebudowę między 
innymi ulic Młyńskiej i Pocztowej, 
co jeszcze bardziej może skompli-
kować życie pieszym i kierowcom. 
Wielu z nich jednak podkreśla, że 
w cierpliwość warto się uzbroić, bo 
żeby było lepiej, musi być najpierw 
gorzej. – Trzeba być optymistą. 
Cieszymy się, że coś się dzieje. Po 20 
latach przemian była stagnacja, nie 
czarujmy się. Teraz się wreszcie coś 
ruszyło w mieście – stwierdza Paweł 
Koniarek, taksówkarz, Tele-Taxi 
Katowice. 

Coś się ruszyło, ale nie wszystko. 
Właśnie unieważniono przetarg na 
trzeci etap przebudowy rynku, do-
tyczący głównie małej architektury 
w ścisłym centrum miasta. Czy 
zostanie rozpisany kolejny? Tego 
jeszcze nie wiadomo. – Decyzji co 
do tego jeszcze nie ma. Poznamy ją 
w najbliższych dniach: czy będzie 
to powtórzony przetarg, czy jakieś 
inne rozwiązanie – informuje Ja-
kub Jarząbek, UM w Katowicach. 

Rozwiązanie dotyczące trzeciego 
etapu remontu centrum Katowic, 
a drugi wciąż nieukończony. Koszt 
całej inwestycji to ponad osiem-
dziesiąt pięć milionów złotych. 
Zakończenie robót planowane 
jest na 2015 lub 2016 rok. – Trzeba 
przypatrzeć się, jak ten proces jest 
prowadzony i wspomóc tych, którzy 
odpowiadają za jego realizację, żeby 
jak najszybciej można było cieszyć się 
tą przestrzenią, która od dłuższego 
czasu obiecywana jest, że będzie go-
towa – mówi Marek Szczerbowski, 
radny Katowic.

Do tej pory jednak na obiecan-
kach się kończyło – podkreśla znany 
śląski architekt – Tomasz Konior. 
– Potrzeba dzisiaj bardzo rzetelnej re-
fleksji nad tym, dlaczego tak się dzieje, 
że od tylu lat Katowice nie mogą zrobić 
kroku w dobrą stronę, jeśli chodzi o to, 
czym jest najważniejsza strefa w tym 
mieście – oznajmia architekt. Ta prze-
strzeń ma być wizytówką miasta. Póki 
co, przez władze miasta traktowana 
była marginalnie, zdaniem wielu 
również niepoważnie. 

Sąd nad tragicznym wyścigiem

Końca przebudowy rynku nie widać
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W nawiązaniu do pisma 
z dn. 28.02.2013 w  
sprawie organizacji 

zawodów narciarskich Pilsko Ver-
tical 800 chcieliśmy jako Fundacja, 
a zarazem organizator zawodów 
stanowczo zaprotestować prze-
ciwko formie w jakiej Instytucje 
Państwowe reagują na kłamliwy 
donos Pracowni na Rzecz Wszyst-
kich Istot. Jesteśmy zbulwersowani 
formą i skalą urzędniczej nagonki 
na nas, jaka się rozpętała po po-
mówieniach i insynuacjach wy-
stosowanych pod naszym adresem 
przez p. Ślusarczyka. W związku 
z tym faktem nasuwa się szereg 
pytań związanych z działalnością 
takich instytucji, jak między inny-
mi RDOŚ czy Parki Krajobrazowe. 
Jaka jest faktyczna rola tych insty-
tucji? Jakie są powiązania pomiędzy 
Stowarzyszeniem Pracowania na 
Rzecz Wszystkich Istot, a Regional-
ną Dyrekcją Ochrony Środowiska? 
Co miały na celu działania RDOŚ 
w przedmiotowej sprawie? 

Z naszego punktu widzenia 
RDOŚ poprzez działania 
w przedmiotowej sprawie 

sprawia wrażenie, że jest  admini-
stracyjnym wykonawcą zleceń Pra-
cowni. Czy dzieję się tak z powodu 
tego, że poszczególni pracownicy 
RDOŚ powiązani są z działalnością 
Pracowni i kierują się partyku-
larnym interesem p. Ślusarczyka 
w działaniach RDOŚ? Chciałem 
zwrócić uwagę, że Służba Cywilna 
działa w celu zapewnienia profesjo-
nalnego, rzetelnego, neutralnego, 
apolitycznego działania w admini-
stracji rządowej. Niestety działania 
RDOŚ w Katowicach w przedmio-
towej sprawie napiętnowane są 
stronniczym ładunkiem emocjo-
nalnym przeciwko naszej Funda-
cji, która działała w świetle prawa 
nie łamiąc żadnych przepisów. 
W naszym przekonaniu działania 
RDOŚ w Katowicach skierowane 
są na zastraszenie, zniechęcenie 
naszej Fundacji do promowania 
rejonu Pilska i Korbielowa poprzez 

organizację  imprez kulturalnych 
czy sportowych. Bezprecedenso-
we jest zastanawianie się RDOŚ 
w Katowicach czy przedmiotowe 
zawody organizowane w zimie nie 
wpłyną negatywnie na chronione 
grzyby i porosty. Przypominam, że 
nasza Fundacja oraz jej członkowie, 
za jeden z  priorytetów wyznacza-
ją sobie zagadnienia ekologiczne. 
Równocześnie zdajemy sobie 
sprawę z faktu, że społeczeństwo 
lokalne, narciarze oraz turyści 
mają prawo korzystania z uroków 
przyrody. Nasze działania ukierun-
kowane są na pogodzenie potrzeb 
środowiska naturalnego i działal-
ności człowieka w Beskidach.

Tutaj się nasuwa kolejne py-
tanie, dlaczego działalność 
Pracowni jest tak uprzywi-

lejowana przez RDOŚ? Zgodnie 
z Konstytucją Rzeczypospolitej, 
a dokładnie z  rozdziałem drugim 
art. 32 „Wszyscy  mają prawo do 
równego traktowania przez władze 

publiczne”.  Niestety nasze odczu-
cia są zupełnie inne. Wystarczy 
byle jaki, kłamliwy donos wątpliwej 
reputacji prywatnej instytucji, aby 
zaangażowanie Państwowej Insty-
tucji było tak wielkie, jak widzimy 
to w przedmiotowej sprawie. Być 
może dotychczasowa działalność 
Pracowni pozwala na tak ogrom-
ne zaufanie RDOŚ w stosunku 
do Pracowni i angażowanie się 
w przedmiotową sprawę? Chcemy 
podkreślić, że śledząc działania 
Pracowni natrafiliśmy jedynie na 
informację, że Pracownia nie jest 
ukierunkowana na tzw. Płytką 
Ekologię, czyli nie interesuje ich 
ochrona środowiska polegająca na 
np. zmniejszaniu emisji różnych 
substancji szkodliwych dla śro-
dowiska lub ograniczenie zużycia 
zasobów naturalnych w tym wody. 
Natomiast Pracownia ukierunko-
wana jest na zagadnienie Głębokiej 
Ekologii. Jednym z jej postulatów to 
ograniczenie populacji ludzkiej. I tu-
taj kolejne pytanie – czy instytucja 

Państwowa ma prawo angażowania 
się w jakiekolwiek działania pry-
watnej organizacji, która wyznaje 
taką ideologię? Polecamy władzom 
RDOŚ w Katowicach przestudiowa-
nie ideologicznej sfery Stowarzysze-
nia Pracownia na Rzecz Wszystkich 
Istot. Jednoznacznie z materiałów 
tych wynika, że instytucja ta może 
mieć charakter uważany w innych 
krajach za rodzaj sekty, a ich ideolo-
gia może negatywnie wpływać na 
ludzi, szczególnie na młodzież.  Na 
zakończenie ubolewamy nad fak-
tem, że RDOŚ z taką samą stanow-
czością i determinacją nie angażuje 
się w uzgodnienia raportów ochrony 
środowiska. 

Z poważaniem 

Rafał Leśkiewicz 
Wiceprezes Zarządu 
 Fundacji Na Rzecz 
Harmonijnego Współistnienia 
Człowieka i Przyrody 
w Beskidach

Pilsko – zrównoważony rozwój

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 04.03.2013
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Do wiadomości:

–  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,  
Al. Ujazdowska 1/3, 00-583 Warszawa

–  Ministerstwo Ochrony Środowiska,  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

–  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

– Wojewoda Śląski, ul. Jagiellońska 25, 40-959 Katowice
– Starosta Powiatu Żywieckiego  ul. Krsińskiego 13, 34-300 Żywiec
– Burmistrz Miasta Żywiec, ul. Rynek 2,  34-300 Żywiec
– Wójt Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

– PZN, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków
–  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin
– Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu, ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec
– Odział Straży Granicznej w Żywcu, ul Witosa 3, 34-300 Żywiec
– Nadleśnictwo Jeleśnia, ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia
–  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu,  

34-300 Żywiec, Al. Piłsudskiego 52
–  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji 

Korbielów– Pilsko, ul. Beskidzka 41a, 34-335 Korbielów
– CTE Sp. z o.o., ul. Istebna 634, 43-470 Istebna.
– media ogólnokrajowe.
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Choć metody stosowane przez 
złodziei są nagłaśniane przez media, 
starsze osoby wciąż dają się nabierać. 
Najpopularniejszą z nich jest tak 
zwana metoda na wnuczka. Najpro-
ściej mówiąc przestępca dzwoniąc 
do ofi ary podaje się za jej krewne-
go, wnuka czy syna i pod pozorem 
niepowtarzalnej okazji lub nagłego 
nieszczęścia prosi o natychmiastową 
pomoc, oczywiście fi nansową.

30 tys. rzekomej łapówki
Niedawno ofiarą metody na 

wnuczka padła mieszkanka gliwic-
kiej Sośnicy. Do  81-letniej kobiety 
zadzwonił mężczyzna i powiedział, 
że jej syn miał wypadek samocho-

dowy. – Mężczyzna przedstawił się 
jako jego przyjaciel i wyjaśnił, że 
potrzebuje 30 tys. zł łapówki dla po-
licjantów, żeby jej syn nie poszedł do 
więzienia. Aby przyśpieszyć przeka-
zanie pieniędzy, „przyjaciel” zamówił 
nawet taksówkę, która przewiozła 
kobietę do banku i z powrotem do 
domu – informuje rzecznik KMP 
Gliwice, Marek Słomski.

W klatce schodowej czekał już 
rzekomy przyjaciel, któremu 81-lat-
ka przekazała oszczędności swojego 
życia, w sumie ponad 29 tys. zł. 
O tym, że padła ofi arą oszustwa, 
zorientowała się po paru godzinach. 

Dwa tygodnie wcześniej do 
podobnego zdarzenia doszło 
w Katowicach. Przestępcy oszukali 
76-letniego mieszkańca Katowic. 
– Historia o wypadku wnuczka i te-
lefoniczny rozmówca, który przedsta-
wił się jako prokurator przekonały 
starszego pana – informuje Jacek 
Pytel, rzecznik KMP Katowice. 
Mężczyzna stracił 25 tysięcy złotych. 

Oszczędności życia 
w rękach oszustów
W lipcu ubiegłego roku, emeryci 

z Katowic nie mieli tyle szczęścia. 
Przekazali na fi kcyjną potrzebę ich 
syna rekordową kwotę aż 90 tys. 
złotych. Złodzieje perfi dnie wyko-
rzystali ich łatwowierność. 

Oszuści nie zawsze są bezkar-
ni. Policjanci z Zabrza zatrzymali 
37-letnią kobietę, która podając się 
za pracownika banku okradała 
starsze osoby. – Zebraliśmy dowody, 
które pozwoliły na przedstawienie jej 
zarzutów dokonania trzech prze-
stępstw. Jej łupem padły pieniądze 
i biżuteria na łączną kwotę blisko 
200 tys. złotych – informuje Marek 
Wypych, rzecznik KMP Zabrze. 

Śledczy ustalili, że podejrzana 
jest uwikłana w znacznie większą 

liczbę przestępstw. 
Grozi jej nawet 5 lat 
więzienia. Policjanci 
z wydziału krymi-
nalnego połączyli ze 
sobą kilka kradzieży 
dokonanych na tere-
nie Zabrza. – Z ana-
lizy wynikało jedno-
znacznie, że mamy 
do czynienia z kobietą 
w średnim wieku, 
która przedstawia się 
jako pracownica ban-
ku i informuje starsze, 
samotnie mieszkające 
osoby, że są posiada-
czami obligacji, które 

w przeszłości stanowiły własność 
zmarłych krewnych. Kobieta była 
wpuszczana do mieszkań, spraw-
dzała meble i szafk i w poszukiwaniu 
pieniędzy lub biżuterii – wyjaśniają 
funkcjonariusze zabrzańskiej policji. 
Ofi arami oszustki były głównie ko-
biety w wieku od 74 do 88 lat.

Halo, babcia Gertruda?
Specjaliści przygotowujący 

Ogólnopolską Kampanię Informa-
cyjną Przeciwdziałania Oszustwom 
Metodą „Na wnuczka” opracowali 
informator, w którym przedstawiają 
najczęstsze modyfikacje oszustw. 
Przestępca posługuje się różnymi 
schematami, aby uwiarygodnić się 
jako członek rodziny. Cały proce-
der inicjowany jest przez telefon. 
Oszuści z książek telefonicznych 
wybierają osoby o imionach już 
mało popularnych jak np. Rozalia, 
Hildegarda, czy Gertruda. Prowadzą 
rozmowę tak, aby oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś ze 

swojej rodziny i sama wymieniła 
jego imię oraz inne dane. 

Funkcjonariusze z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
przyznają, że tego rodzaju sytuacje są 
bardzo częste. – Niestety zgłoszenia 
o przestępstwie otrzymujemy już po 
fakcie. Złodzieja można złapać na go-
rącym uczynku. Wystarczy zadzwonić 
na policję, po tym jak się z nami skon-
taktuje i umówi miejsce przekazania 
pieniędzy. Wtedy zamiast staruszka 
zjawia się tam policja. Najważniejsze, 
żeby zachować podejrzliwość i myśleć 
logicznie – tłumaczy nam podko-
misarz Marek Wręczycki z KWP 
Katowice. Tak też postąpiła 93-letnia 
kobieta z Katowic. Oszuści zapropo-
nowali jej zakup po atrakcyjnej cenie 
samochodu. Starsza pani, gdy usłysza-
ła historyjkę fałszywego siostrzeńca 
nie wahała się i zadzwoniła na policję.

Oszuści też wcale nie muszą po-
dawać się za wnuczka. Stosują różne 
chwyty. – Zdarzają się przypadki, że 
przedstawiają się jako prokurator, 
policjant, pracownik banku czy innej 
instytucji. Nikt nie wysyła człowieka 
o godzinie 21 do czyjegoś mieszkania, 
żeby załatwić sprawę. – mówi nam 
Marek Wręczycki. Przyznaje też, 
że publikacje w gazetach pomagają 
ochronić seniorów. – Dzięki temu 
coraz więcej starszych ludzi dowia-
duje się o zagrożeniach – dodaje.

Na co jeszcze należy uważać? 
Z pewnością na sprzedawców i do-
mokrążców, którzy za spore kwoty 
wciskają fałszywą biżuterię czy 
„cudowne” lekarstwa. 

Jak nie dać się oszustom?
Policjanci z komendy miej-

skiej w Bytomiu podjęli się akcji 
informacyjnej „Nie każdemu 
warto ufać”. Jakie według nich są 
najważniejsze środki zapobiegaw-
cze? Przede wszystkim nikogo nie 
wolno wpuszczać do domu, nie 
przekazywać żadnych pieniędzy 
akwizytorom czy inkasentom i nie 
podpisywać z nimi żadnych umów. 
– Każda szanująca się fi rm transak-
cje zawiera w swojej siedzibie. Jeśli 
dostajemy rzekome zawiadomienie 
o zapłacie zaległości sprawdźmy 
to. Nie wolno też udzielać żadnych 
informacji przez telefon, szczególnie 
swoich danych personalnych, nu-
merów kont bankowych i haseł do 
nich, nie mówić o swoich planach 
życiowych czy członkach rodziny. 
Jeśli już do drzwi puka przedstawiciel 
jakiejś instytucji np. banku, admini-
stracji, elektrowni czy gazowni, bez 

otwierania drzwi należy sprawdzić, 
czy faktycznie był do nas kierowany 
– poprosić go o przyjście z sąsiadem 
albo umówić się na inny termin, 
kiedy nie będziemy sami w domu – 
tłumaczy rzecznik prasowy KMP 
Bytom, Adam Jakubiak.

Przestrzega też, że oszuści zwy-
kle działają w grupie – kiedy my 
rozmawiamy z jednym, inny może 
w tym samym czasie dostać się do 
mieszkania i je splądrować. Przyznaje 
też, że osoby w podeszłym wieku są 
łatwym celem, bo ich percepcja jest 

już mocno ograniczona. – Ostatnio 
pewna pani została okradziona przez 
dwie Rumunki, obie były nastolatkami, 
ale ofiara zeznała, że była to kobieta 
około 40 lat. W takich sytuacjach cięż-
ko zidentyfikować przestępcę – dodaje 
Adam Jakubiak.

 Wiadomo, że starszym ludziom 
łatwiej jest zrobić zakupy, załatwić 
sprawy lub uregulować rachunki 
przez pośrednika, który zwykle 
zjawia się znikąd, jest uprzejmy 
i uśmiechnięty. Nie dajmy się nabrać 
– to najprawdopodobniej oszust.

Na wnuczka, na prokuratora, 
na policjanta. Uwaga na oszusta!
Starsi ludzie wciąż stają się celem oszustów, którzy bez skrupułów wykorzystują ich 
dobroduszność i naiwność. Jak przechytrzyć złodzieja?

Oszuści to osoby w różnym wieku, nie tylko mężczyźni ale również kobiety i nastolatkowie.
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jako pracownica ban-

samotnie mieszkające 
osoby, że są posiada-

Przestępcy posługują się różnymi „legendami”, mającymi uwiarygodnić ich, jako członków rodziny. Cały proceder inicjowany jest przez telefon. Oszu-ści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach już mało popularnych jak np. Rozalia, Hildegarda, czy Ger-truda.  Prowadzą rozmowę tak, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane. W rozmowie „telefonista” prosi o udzielenie pilnej pożyczki, stosując różnorodne wymówki, np. na inwestycje, na wypadek, na porwanie, za zwrot długu znajomemu, na zakup nieruchomości.
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 Maciej Rzońca

6 marca, podczas Genewa 
Motor Show ma miejsce światowa 
premiera pierwszego zaprojekto-
wanego w stu procentach kabriole-
tu w historii marki Opel. Cascada 
wzmocni ofertę modelową produ-
centa, jednak dużo ważniejszym 
jest fakt, iż szefowie koncernu 
postanowili uruchomić produkcję 
tego auta w gliwickich zakładach 
General Motors. I chociaż casca-
da nie spowodowała istotnego 
zwiększenia zatrudnienia (do-
datkowo znalazło pracę jedynie 
kilkadziesiąt osób), to jednak ta 
decyzja umocniła stabilność za-
trudnienia trzytysięcznej załogi 
gliwickiej fabryki.

Uroczystość uruchomienia se-
ryjnej produkcji cascady odbyła się 
w ub. tygodniu. Wagę wydarzenia 
podkreślili goście w osobach m. 
in. wicepremiera i ministra go-
spodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz ambasadora USA w Polsce 
Stephena Mulla. Obok złożonych 
przy takich okazjach zwyczajo-
wych gratulacjach i życzeniach 
padły także ważne deklaracje, 
które dotyczyły nie tylko przy-
szłości gliwickiej fabryki GM, 
ale też całego regionu śląskiego. 

Oficjalnie potwierdzono, że wła-
śnie tutaj będzie produkowana 
piąta generacja opla astry (od 
2015 roku). Przy okazji przypo-
mniano, że w tym roku minie 
dokładnie 15 lat od momentu 
opuszczenia fabryki w Gliwicach 
pierwszych samochodów.

–Wprowadzenie nowego 
modelu do produkcji to zawsze 
ogromne obciążenie dla zakładu 
i pracowników – powiedział An-
drzej Korpak, dyrektor General 
Motors Manufactoring Poland. 
Ale to również gwarancja stabilno-
ści w dość niesprzyjającym okresie 
dla branży motoryzacyjnej. Dy-
rektor Korpak dodał, że w związku 
z planowanym uruchomieniem 
produkcji astry V zakład zostanie 
rozbudowany, a koszt nowych in-
westycji wyniesie nawet 100 mln 
euro. Gliwicka fabryka będzie po-
nadto walczyć o produkcję chevro-
letów, jeśli zapadnie pozytywna 
decyzja o wytwarzaniu tych aut 
w Europie.

Wicepremier Janusz Pie-
chociński stwierdził m. in., że 
uruchomienie nowego modelu, 
w trudnym dla rynku motory-
zacyjnego w Europie czasie, to 
jaskółka, która – choć nie czyni 
wiosny – potwierdza, że warto 

robić dobre interesy w tej branży 
w Polsce. Minister gospodarki 
zapowiedział dalsze wsparcie 
rządu dla inwestycji – także mo-
toryzacyjnych. Wyjściem naprze-
ciw inwestorom ma być m.in. 
możliwość uelastycznienia czasu 
pracy oraz korzystne dla praco-
dawców modyfikacje w działaniu 
specjalnych stref ekonomicznych, 
w ramach dopuszczalnej w UE 
pomocy publicznej.

Obecnie zakłady GM w Gli-
wicach opuszczają modele GTC, 
OPC, astra III sedan, astra IV 
sedan, astra 5-d oraz właśnie 
cascada. Łączna produkcja w 2012 
roku wyniosła prawie 130 tys eg-
zemplarzy przy zdolności wyno-
szącej ok. 210 tys rocznie. Rezerwy 
produkcyjne są więc bardzo duże.

Cascada, to 4-osobowy ka-
briolet z miękkim, składanym 
w rekordowym czasie 17 sekund 

dachem. Stylistycznie nowy model 
czerpie z astry, ale wyposażony jest 
w mnóstwo udogodnień i elektro-
nicznych gadżetów. To oczywiście 
nie będzie rynkowy przebój, gdyż 
kabriolety z założenia są nieco 
niszowymi pojazdami. Przed-
stawiciele koncernu przewidują 
sprzedaż cascady na poziomie 8-10 
tys sztuk rocznie, a popyt rzędu 
15 tys egzemplarzy uznany zosta-
nie za wspaniały sukces.

Dobre perspektywy gliwickiej 
fabryki GM

Były to amatorskie zawody 
w narciarstwie alpejskim, jakich 
w powojennej Polsce jeszcze nie 
było. Mimo trudnych warunków 
atmosferycznych i protestów eko-
logów, którzy robili wszystko, żeby 

zawody Pilsko Vertical 800 nie do-
szły do skutku, na starcie pojawiło 
się 75 zawodników. Dzięki temu, 
licznie zgromadzona publiczność 
mogła obserwować morderczy wy-
ścig z czasem, który zapewnił jego 

uczestnikom mnóstwo adrenaliny. 
Zawody w Korbielowie odwo-

łują się do tradycji przedwojenne-
go, terenowego biegu zjazdowego 
odbywającego się w Tatrach. 
Tym razem jednak główną areną 

rywalizacji było Pilsko. Poza szu-
sowaniem, uczestnicy musieli 
również część trasy podbiec na 
nartach, co dla niektórych okazało 
się sporym wyzwaniem. Narciarze 
wyruszyli z górnej stacji wyciągu 
pod szczytem Pilska. Kopa, Hala 
Miziowa, Płaje, Buczynka i Solisko, 
to były kolejne etapy trasy, której 
metę przewidziano w Korbielowie 
Kamiennej. Najszybsi pokonywali 
trasę w czasie nawet poniżej 3 mi-
nut i 30 sekund. Zwycięzcy mogli 
liczyć na nagrody finansowe, ale 

najważniejsza była dobra zabawa 
i sam udział w imprezie. 

Na zawodach pojawili się 
również przedstawiciele Ruchu 
Społecznego Obrońców Pilska. Dla 
Ruchu to bardzo ważna impreza, 
która była kolejnym sygnałem, że 
Pilsko aspiruje do miana ośrod-
ka narciarskiego z prawdziwego 
zdarzenia. 

Organizatorzy już zapowiada-
ją, że w przyszłym roku na Pilsku 
będzie można liczyć na drugą 
edycję tej imprezy.  (AL)

Narciarska rywalizacja na Pilsku
Emocji nie brakowało, a każdy zawodnik musiał wykazać się nie lada kondycją fizyczną. Tak w skrócie można 
podsumować rywalizację podczas Pilsko Vertical 800 w Korbielowie. 
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Honorowy Patronat nad zawodami objęli:

 Tomasz Tomczykiewicz  Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki,
 Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski,
 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego,
 Wojciech Saługa Poseł na Sejm RP,
 Sławomir Kowalski Poseł na Sejm RP,
 Andrzej Malinowski  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny  

PWIK Dąbrowa Górnicza,
 Krzysztof Zalwowski   Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,
 Janusz Karwot  Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku S.A.

Tą samą trasę pokonywały kobiety i mężczyźni, narciarze i snowboardziści, najmłodsi i najstarsi. Stąd trasa nie była długa oraz zbyt 
wymagająca. Nie brakło opinii, że była wręcz zbyt łatwa, przez co różnice czasowe były naprawdę minimalne.

Puchar Marszałka Województwa Śląskiego (kobiety): 
1) Aleksandra Radło, 2) Joanna Trela, 3) Katarzyna Dydyńska-Ficek. Puchar Marszałka Województwa Śląskiego (mężczyźni):  

1) Bartłomiej Pytel, 2) Witold Kowol, 3) Sławomir Łukasik.
Puchar Prezesa GPW S.A. (mężczyźni):  
1) Witold Kowol, 2) Bartłomiej Pytel, 3) Sławomir Łukasik

Puchar Prezesa GPW S.A. (snowboard, kobiety):  
1) Dorota Skowronek, 2) Alina Wężowicz.

Przyjechałem do Istebnej z dużym zaciekawieniem, gdyż do tej pory nie brałem udziału w tych mistrzostwach – powiedział Ryszard 
Lis z Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, który zajął wśród mężczyzn II miejsce w klasie snowboardu. Najpierw nauczyłem 
się jeździć na nartach – dodał – a deskę po raz pierwszy przypiąłem 10 lat temu. I tak jest do dzisiaj, raz jeżdżę na nartach, raz na 
snowboardzie. Obie formy „zimowego szaleństwa” bardzo mi odpowiadają.

Głównymi organizatorami mistrzostw byli Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA oraz Śląski Klaster Wodny. Na mistrzostwa 
zaproszeni zostali oficjalni goście, m.in. Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, posłowie, prezydenci miast, 
burmistrzowie, przedstawiciele przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.
Natomiast w zawodach wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i firm branży wodociągowej, jednostek badawczo-rozwojowych 
oraz samorządowych województwa śląskiego.

Zawsze na wodzie

 Tekst i zdjęcia: Maciej Rzońca



www.kurierpolski24.pl 09Wydarzenie

Wielką frajdę najmłodszym sprawiła możliwość samodzielnego 
rzeźbienia w lodowych blokach. Pieczę nad dziećmi sprawowali 
rodzice, ale też w rękach maluchów znalazły się nieco nietypowe 
dla tego wieku przedmioty, jak siekierki i dłuta. Rzeźbiarze byli 
zachwyceni i bardzo przejęci pracą.

Jedną z atrakcji mistrzostw był pokaz profesjonalnego rzeźbienia 
w lodowej bryle, którą mrozi się przez kilka dni wg specjalnej 
procedury. W rezultacie lód topi się bardzo powoli, jest idealnie 
przeźroczysty i – bardziej niż zwykły – plastyczny. W Istebnej, po 
kilkunastominutowej pracy m. in. piłą łańcuchową  
z lodowego bloku wyłoniła się postać narciarza.

To już czwarte mistrzostwa, w których wziąłem udział – 
powiedział Leszek Kotulski z Chorzowsko-Świętochłowickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. I chociaż nie brakuje 
mi siwych włosów, to zawsze – ku mojej satysfakcji – znajduję się 
w pierwszej dziesiątce klasyfikacji mężczyzn. Nie inaczej było w 
tym roku – Leszek Kotulski zajął piąte miejsce.

Nie zapomniano o drobnych upominkach dla najmłodszych uczestników 
zawodów. Na podium poproszono Magdę Michalak oraz Helę Piecha.

Tą samą trasę pokonywały kobiety i mężczyźni, narciarze i snowboardziści, najmłodsi i najstarsi. Stąd trasa nie była długa oraz zbyt 
wymagająca. Nie brakło opinii, że była wręcz zbyt łatwa, przez co różnice czasowe były naprawdę minimalne.

Blisko 200 osób wzięło udział w V Zimowych Mistrzostwach Śląskich Przedsiębiorstw 
Wodociągowych, które odbyły się w ośrodku narciarskim Zagroń Istebna. Patronat nad zawodami 
objął Marszałek Województwa Śląskiego, a zawodnicy rywalizowali o Puchar Marszałka oraz 
Puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Wielu zawodników deklarowało, że udział w mistrzostwach jest przede wszystkim zabawą i wynik nie jest tak istotny. Deklaracje te chyba nie 
były do końca szczere – tłok przy tablicy ogłoszeń, gdy wywieszano wyniki po pierwszym i drugim przejeździe był naprawdę duży...

Puchar Prezesa GPW S.A. (snowboard, kobiety):  
1) Dorota Skowronek, 2) Alina Wężowicz.

Puchar Prezesa GPW S.A. (snowboard, mężczyźni):  
1) Jarosław Bączyk, 2) Ryszard Lis, 3) Wojciech Szlęk

Puchar Prezesa GPW S.A. (kobiety):  
1) Aleksandra Radło, 2) Joanna Trela, 3) Agata Woźniak-Karolczyk.
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Wywołał 
alarm, aby 
okraść 
strażaków

Chęć zysku była tak silna, 
że 18-latek wpadł na nietypowy 
pomysł. Teraz spotka go za to 
zasłużona kara.  

W Olsztynie pod Częstochową 
włamano się do remizy. 18-letni 
Marcin S. zadzwonił z informa-
cją o rzekomym pożarze garażu. 
Kiedy strażacy wyjechali na akcję, 
włamywacze po wybiciu szyby 
weszli do środka i ukradli kable 
oraz specjalny płaszcz strażacki. 
Wartość strat została oszacowana 
na ponad 1000 złotych. 18-latek 
wpadł kilka dni później po wy-
biciu szyby w wiacie przystanku 
autobusowego w Częstochowie. 
Policjanci zatrzymali także 
17-letniego wspólnika młodego 
włamywacza. 18-latek odpowie 
za kradzież z włamaniem oraz 
inne przestępstwa. Za wszystkie 
przestępstwa i wykroczenie grozi 
mu kara do 10 lat więzienia.

Zabiła  
konkubenta 
siekierą

Tragiczne wydarzenia ro-
zegrały się w Chorzowie. Naj-
prawdopodobniej w trakcie snu 
kobieta uderzyła 43-latka kilka 
razy siekierą w głowę.

Do zdarzenia doszło w miesz-
kaniu przy ulicy Floriańskiej. Naj-
pierw pomiędzy 28-letnią kobietą, 
a jej 43-letnim partnerem doszło 
do awantury. Kiedy mężczyzna 
położył się spać, kobieta – jak 
wynika ze wstępnych ustaleń 
policjantów – miała wziąć do rąk 
siekierę i kilka razy uderzyć w gło-
wę leżącego w łóżku mężczyznę. 
28-latka sama poinformowała 
policję o tym, co zrobiła. Śledczy 
zebrali dowody, które potwierdza-
ją jej udział w zdarzeniu. Kobieta 

trafiła do policyjnego aresztu. 
28-latka była pijana. Miała ponad 
promil alkoholu w organizmie. 
O jej dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd. Za zabójstwo 
grozi jej nawet dożywocie.

Pijana  
rekordzistka  
za kierownicą

36-latka prowadziła samo-
chód mając ponad 4 promile 
alkoholu. Jak się później okazało, 
kobieta ma na swoim koncie już 
dwa zakazy sądowe.

Na ulicach Jastrzębia-Zdroju 
rozegrał się pościg za pijaną kie-
rującą. Policjanci otrzymali infor-
mację o nietrzeźwych osobach, 
które wsiadły do volkswagena golfa 
przy ulicy Arki Bożka. Siedząca za 
kierownicą 36-latka zignorowała 
sygnały nakazujące jej zatrzymanie 
się. Kiedy ruszyła omal nie starano-
wała nieoznakowanego radiowozu. 
Ucieczka pijanej kobiety nie trwała 
jednak zbyt długo i już po kilku 
minutach policjanci zatrzymali golfa 
przy ulicy Zielonej. Okazało się, że 
kobieta nie dość, że jest kompletnie 
pijana, to ma już na koncie dwa 
sądowe zakazy wydane za jazdę po 
alkoholu. 36-latka miała ponad 4 
promile. Za lekceważenie sądowego 
wyroku grozi jej teraz 3-letni pobyt 
za kratami.

Zderzenie  
z drzewem

Kompletną nieodpowiedzial-
nością wykazała się 34-latka, któ-
ry mimo wypitego alkoholu usia-
dła za kierownicą. Spowodowała 
wypadek, w którym poważnie 
ranna została jedna osoba. 

Policjanci zatrzymali 34-letnią 
mieszkankę Gliwic, która w stanie 
nietrzeźwym kierowała fiatem 
punto. Na łuku drogi przy ulicy 
Franciszkańskiej w Gliwicach 

– z niewyjaśnionych dotąd przy-
czyn – kobieta zjechała na pobocze 
i uderzyła w przydrożne drzewo. 
W wyniku wypadku obrażeń 
doznał 33-letni pasażer. Ciężko 
ranny gliwiczanin został prze-
transportowany śmigłowcem do 
szpitala w Katowicach. Badania 
wykazały, że prowadząca fiata 
kobieta miała we krwi 1,2 promi-
la alkoholu.

Poszukiwania 
bandyty

Już przez trzy miesiące jest 
nieuchwytny dla śląskiej policji. 
Na swoim koncie ma już siedem 
napadów na banki w wojewódz-
twie śląskim.

Sprawy dotyczą napadów na 
placówki bankowe. Do pierwszego 
zdarzenia doszło 27 grudnia 2012 
roku, zaś ostatnie miało miejsce 21 
lutego 2013 roku. Prawdopodob-
nie jeden sprawca dokonał w tym 
czasie siedmiu napadów na terenie 
Katowic, Bytomia, Chorzowa, 
Rudy Śląskiej i Zabrza. Nie zwa-
żając na monitoring, mężczyzna 
wchodził do placówek i zastra-
szał pracowników przedmiotem 

przypominającym broń palną. 
Zabierał pieniądze i uciekał. Wize-
runek mężczyzny zarejestrowany 
przez kamery monitoringu można 
prezentować w mediach za zgodą 
prokuratorów nadzorujących spra-
wę. Wszystkie osoby, które mogą 
pomóc w ustaleniu tożsamości 
bandyty, proszone są o osobisty 
lub telefoniczny kontakt z policją. 

Makabryczna 
zbrodnia

Najpierw dotkliwie pobił. Po-
tem oblał łatwopalną substancją 
i podpalił. Zabójca dopiero po 
pół roku został zatrzymany. 

Do zbrodni doszło 17 sierpnia 
2012 roku w Gliwicach. Kłótnia 
między dwoma mężczyznami były 
przyczyną wybuchu agresji jednego 
z nich. 32-latek najpierw dotkliwie 
pobił 52-letniego gliwiczanina. Gdy 
ten stracił przytomność, oblał go 
łatwopalną substancją i podpalił. 
Ofiara miała rozległe poparzenia 
i oprócz tego zatruła się tlenkiem 
węgla. Policjanci długo zbierali 
materiał dowodowy umożliwiają-
cy postawienie zarzutów sprawcy. 
Po przeszło półrocznym śledztwie 
został on zatrzymany. Na wniosek 
prokuratury sąd podjął decyzje 
o jego tymczasowym aresztowaniu 
na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet 
dożywotniego więzienia.

Sypiał  
w hotelach  
za darmo

Hotelowe łóżko zamienił na 
pryczę w policyjnym areszcie. 
Taką drogę ma za sobą 23-latek, 
który wyłudzał usługi hotelowe. 

Młody mieszkaniec Sosnowca 
od 14 do 18 lutego podając się za 
przedstawiciela jednej z firm wy-
najmował pokoje w różnych hote-
lach. Nie mając zamiaru regulować 
rachunku za swój pobyt w każdym 

z hoteli na terenie powiatu będziń-
skiego wyłudził w ten sposób ponad 
7 tysięcy złotych. Suma może się 
jeszcze zwiększyć, bo hotelarze 
ciągle podliczają straty. Policjanci 
sprawdzają także, czy mężczyzna 
nie dokonał wcześniej podobnych 
wyłudzeń na terenie kraju. Teraz 
23-letni mężczyzna może spędzić 
za kratkami nawet 8 lat.

Pościg  
ulicami Żywca

Sceny, jak z amerykańskiego 
filmu rozegrały się na ulicach 
Żywca. Pościg zakończył się za-
trzymaniem pijanego 23-latka. 

Policjanci chcieli zatrzymać 
do kontroli kierowcę golfa, ale ten 
ich widok przyspieszył. Podczas 
ucieczki kierowca na skrzyżo-
waniu przejechał na czerwo-
nym świetle i następnie wjechał          
pod zakaz. W końcu porzucił 
pojazd i razem z pasażerem za-
częli uciekać. Mężczyźni zostali 
zatrzymani. Kierowcą okazał się 
23-letni mieszkaniec Krzyżo-
wej. Mężczyzna miał ponad 1,5 
promila alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo jego samochód nie 
posiadał aktualnych badań tech-
nicznych. Pirat drogowy za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie 
wkrótce stanie przed sądem.

Kobieta ruszyła 
mu z pomocą

Brutalny napad w Katowi-
cach. Na pochwałę zasługuje 
postawa 54-latki, która narażając 
siebie pomogła mężczyźnie. 

21-latek został zaatakowany 
przy ulicy Szczecińskiej, kiedy 
wracał do domu. Trzej bandyci 
bili go, kopali i zerwali z niego 
kurtkę. Pokrzywdzony wyrwał się 
oprawcom i wskoczył do nissana. 
Kierująca nim kobieta widziała 
napad i chciała pomóc. Bandyci 
nadal byli agresywni, ale 54-letnia 
właścicielka samochodu stanę-
ła w obronie mężczyzny. Jeden 
z napastników uderzył ją w twarz 
i groził śmiercią. Chuliganom 
nie udało się wyciągnąć z auta 
21-latka, ale wybili w nim szybę 
i uszkodzili karoserię. Na szczę-
ście kobiecie udało się odjechać. 
Bandyci zostali już zatrzymani 
i trafili do policyjnego aresztu. To 
mieszkańcy Katowic w wieku 17, 
18 i 22 lat. Właścicielka nissana 
straty oszacowała na ponad 2 ty-
siące złotych.

Samochód zmiażdżony przez pociąg
Do zderzenia doszło na nie-

strzeżonym przejeździe kolejowym 
w powiecie rybnickim. To naprawdę 
cud, że kierowca przeżył. 

Do wypadku doszło we wsi 
Sumina przy ulicy Sportowej. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni 
kierowca forda transita jadąc w kie-
runku ulicy Rybnickiej nie zatrzymał 
się przed znakiem „stop”. Samochód 
dostawczy wjechał na niestrzeżony 
przejazd kolejowy, gdzie uderzył 
w niego jadący w kierunku Rybni-
ka pociąg. Auto zostało całkowicie 
zniszczone, a mieszkaniec Rybnika 
z ogólnymi obrażeniami trafił do 
szpitala w Rydułtowach. Jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Już niedługo wrócisz do dawnej formy. 

Bez systematycznych treningów i ćwiczeń 
niewiele osiągniesz, dlatego warto skorzystać 
z propozycji złożonej przez Barana. Swoją 
drogą, powinieneś tam wreszcie napisać.

Ryby 21.02. – 20.03.
Musisz jeszcze szybko przekazać wia-
domości zainteresowanym osobom. 

Niestety twoi znajomi pojadą na szkolenie bez 
ciebie. W zamian za to ty będziesz mógł nad-
robić biurowe zaległości. Postaraj się dobrze 
wyglądać w piątek.

Baran 21.03. – 20.04.
Dodatkowa praca ma jeszcze jedną 
zaletę – nie możesz być absolutnie 

na każde zawołanie dla wszystkich bliskich 
i znajomych. Mając więcej zajęć zaczniesz 
mieć więcej czasu naprawdę dla siebie.

Byk 21.04. – 21.05.
Przełomem w waszej znajomości 
okaże się spotkanie na przystanku. 

Pod koniec tygodnia czeka cię kilka poważ-
nych wieczornych rozmów. Dla dobra sprawy 
zmień swoje przyzwyczajenia i bądź czę-
ściej dyspozycyjny.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Dobrze będzie, jeżeli spotkasz się 

jeszcze raz z Rakiem i uzgodnicie szcze-
góły wspólnego działania. Bądź cierpliwy -
i zacznij pracę, pozornie tylko nie związaną, 
z tym, co teraz robisz.

Rak 22.06. – 22.07.
Musisz poczekać do poniedziałku 
i uzupełnić brakujące dane. Twoi bliscy 

pomogą ci tam, gdzie to możliwe, ale większą 
część pracy będziesz musiał wykonać sam. 
Uważaj, żebyś się nie przeliczył.

Lew 23.07. – 22.08.
Przyjrzyj się teraz swoim bliskim. Od 
pewnego czasu nie wszystkie ważne 

wiadomości o ich zdrowiu docierają do ciebie. 
Dopilnuj zawodowych spraw – przed tobą 
jeszcze kilka spotkań zanim będzie można 
powiedzieć, że na dzisiaj już po wszystkim.

Panna 23.08. – 22.09.
Powroty bywają trudne, czasem jesz-

cze trudniej wyjechać. Możesz teraz ocenić 
co było dla ciebie bardziej bolesne: wyjechać 
czy wrócić? Zostało ci jeszcze trochę czasu, 
w sam raz tyle, ile potrzeba, żeby wypełnić 
podjęte zobowiązania.

Waga 23.09. – 23.10.
Sprawa twojego awansu rozstrzygnie 
się jeszcze w tym tygodniu – raczej 

w pierwszych dniach. Nie zrażaj się brakiem 
wiadomości od Raka. Poczekaj jednak jesz-
cze dwa dni, zanim tam pojedziesz. Spręż się 
– później będzie już spokojniej.

Skorpion 24.10. – 22.11.
W tej chwili nikomu nie zależy na no-
wych kłopotach – uszanuj to i podpo-

rządkuj się zdaniu gospodarzy terenu. Spra-
wa letniego wyjazdu wymaga jeszcze kilku 
pilnych spotkań. Nie zapomnij o tym i przy-
pomnij Strzelcowi.

Strzelec 23.11. – 21.12.  
Sam widzisz, że nowych rozwiązań nie 

da się uniknąć, choćby stare były nie wiem jak 
sprawdzone. Przyjmij to, co proponują twoi współ-
pracownicy – im też zależy i chcą się wykazać. 
Czwartkowe spotkanie da ci dużą satysfakcję.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
We wtorek kupisz potrzebne części 

i problemy techniczne nie będą już przeszko-
dą w dalszym remoncie. Nie zapomnij o śro-
dowej wizycie – pójdź przygotowany, z kon-
kretnym planem. Sobota jest dobrym dniem 
na ustalenie szczegółów wyjazdu.

Hogatha

W naszych, domowych ap-
teczkach z pewnością znajdą się 
leki, które już dawno powinny 
zostać zutylizowane. Wielu z nas 
po sprawdzeniu daty przydatności, 
kiedy okazuje się, że lek nie nadaje 
się do użytku zwyczajnie wyrzuca 
go do kosza. Takie działanie jest 
absolutnie niedopuszczalne. Dla-
czego? Odpady farmaceutyczne 
z naszych koszy na śmieci trafi ają 
na wysypiska komunalne, które 
często nie są uszczelnione od wód 
gruntowych. 

Rocznie na wysypiska trafia 
kilka tysięcy ton leków, a do  śro-
dowiska naturalnego przenikają 
m.in. pozostałości po antybioty-
kach. Niektóre bakterie mogą na 
tym zyskiwać antybiotykooporność, 
czyli uodporniania się bakterii na 
działanie antybiotyków i zmniejsze-
nie skuteczności tych leków. Z kolei 
substancje o działaniu hormonal-
nym bardzo źle wpływają na rozwój 
organizmów żywych, np. ryb.

Przeterminowane leki można 
nieodpłatnie oddać do konkretnych 

aptek, w których ustawiono spe-
cjalne pojemniki, pozwalające na 
pozbywanie się ich w bezpieczny 
sposób. Następnie leki trafi ają do 
miejsca bezpiecznej ich utylizacji. 

Często pokutuje przekonanie, 
że lekarstwo nie może się prze-
terminować. Nie ma w tym ani 
odrobiny prawdy. Używanie prze-
terminowanych medykamentów 
może być bardzo niebezpieczne 
dla zdrowia. Preparat może na-
dal działać, bądź utracić swoje 
właściwości i stać się środkiem 

nietoksycznym, ale i nieskutecz-
nym, albo też zamienić się w szko-
dliwą substancję. Warto przy tym 
pamiętać, abyśmy nie stosowali 
tu swojego podziału: leki słabiej, 
silniej działające. Każdy lek jest 
odpadem niebezpiecznym. Roz-
wiązanie jest jedno. Po przeglądzie 
swojej, domowej apteczki należy 
ustalić, która z aptek, najbliższych 
naszemu miejscu zamieszkania, 
prowadzi zbiórkę przeterminowa-
nych produktów leczniczych i tam 
je przekazać. 

Co zrobić  z przeterminowanymi lekami?

Pomimo tego, że dziś już co-
raz rzadziej używane, wielu z nas 
ma jeszcze w swoich domowych 
apteczkach termometry z rtęcią. 
Substancja ta stanowi silną truci-
znę wchłanianą drogą oddechową 
oraz poprzez kontakt ze skórą. Co 
w takim razie zrobić jeśl i 
rozbijemy termometr, 
z którego 
wydostanie 
się rtęć? Przede 
wszystkim trze-
ba pamiętać, że 
rtęć paruje w tem-
peraturze pokojowej, 
dlatego też bardzo ważne 
jest aby jak najszybciej ją 
zebrać. Najważniejsze to jak 
najszybciej dokładnie prze-
wietrzyć pomieszczenie. Nie 
należy zwlekać z otworzeniem 
okien. Wietrzenie musi trwać 
długo – niektórzy radzą nawet 
do kilku dni. Tym samym, trze-
ba odciąć inne pomieszczenia od 
tego, w którym doszło do wypad-
ku. Jeśli już rozbijemy termometr 
w żadnym wypadku nie możemy 
pozwolić, aby w jego pobliżu 
przebywaly dzieci i inne osoby, 
dopóki nie uprzątniemy dokładnie 
wszystkiego. 

Teraz pojawiaj się kolejne 
pytanie. Jak dokładnie zebrać 
rtęć? W żadnym wypadku nie 

można do tego używać odkurza-
cza (w ten sposób rtęć zostanie 
praktycznie rozpylona w pomiesz-
czeniu i będzie stanowiła jeszcze 
większe zagrożenie), rąk oraz 
przedmiotów, z których będziesz 
chciał jeszcze korzystać. Do usu-
nięcia rtęci nie należy też używać 
żadnych środków chemicznych, 
w zetknięciu z rtęcią może dość do 
nieprzewidzianej przez nas reakcji 
chemicznej, co może prowadzić co 
szybszego zatrucia. 

Rtęć najlepiej zbierać za pomocą 
strzykawki, pipety, zakraplacza czy 
pojemnika po kroplach do oczu. 
W ostateczności  można też użyć 

zwykłej kartki papieru. Rtęć łatwo 
łączy się w kulki, nie powinno 

to być trudne. Kiedy już zbie-
rzemy rtęć oraz pozostałe 

resztki termometru nigdy 
nie powinniśmy ich wy-
rzucać do śmieci, ale 
umieścić w zamyka-

nym pojemniku lub 
szczelnym wor-
ku. Powinna ona 

zostać następnie 
odpowiednio zutylizowana. Najle-
piej skontaktować się z najbliższą 
apteką, placówką opieki zdrowot-
nej lub Inspektoratem Sanitarnym.

Pamiętać należy, że nawet 
nieznaczne ilości rtęci stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia.

Co zrobić z rozbitym 
termometrem?

Badaj ciśnienie 
i puls w domu

zrobić jeśl i 
rozbijemy termometr, 
z którego 
wydostanie 
się rtęć? Przede 
wszystkim trze-
ba pamiętać, że 
rtęć paruje w tem-
peraturze pokojowej, 
dlatego też bardzo ważne 
jest aby jak najszybciej ją 
zebrać. Najważniejsze to jak 
najszybciej dokładnie prze-
wietrzyć pomieszczenie. Nie 
należy zwlekać z otworzeniem 
okien. Wietrzenie musi trwać 
długo – niektórzy radzą nawet 
do kilku dni. Tym samym, trze-
ba odciąć inne pomieszczenia od 
tego, w którym doszło do wypad-
ku. Jeśli już rozbijemy termometr 

nięcia rtęci nie należy też używać 
żadnych środków chemicznych, 
w zetknięciu z rtęcią może dość do 
nieprzewidzianej przez nas reakcji 
chemicznej, co może prowadzić co 
szybszego zatrucia. 

Rtęć najlepiej zbierać za pomocą 
strzykawki, pipety, zakraplacza czy 
pojemnika po kroplach do oczu. 
W ostateczności  można też użyć 

zwykłej kartki papieru. Rtęć łatwo 
łączy się w kulki, nie powinno 

to być trudne. Kiedy już zbie-
rzemy rtęć oraz pozostałe 

resztki termometru nigdy 
nie powinniśmy ich wy-
rzucać do śmieci, ale 
umieścić w zamyka-

nym pojemniku lub 
szczelnym wor-
ku. Powinna ona 

Ciśnieniomierz to urządzenie, 
które powinno znaleźć się w każ-
dym domu, szczególnie wtedy, gdy 
mamy problemy z ciśnieniem.  Ci-
śnieniomierze do użytku domowego 
dostępne w salonach sprzedaży mo-
żemy ogólnie podzielić na automa-
tyczne nadgarstkowe i automatyczne 
naramienne. Większym zaufaniem 
użytkowników cieszą się te drugie 
gdyż pomiar ciśnienia w okolicach 
ramienia obarczony jest mniejszym 
błędem. Automatyczne ciśnienio-
mierze w porównaniu do dawniej 
stosowanych zegarowych i rtęcio-
wych są dużo łatwiejsze w obsłudze, 
pomiar ciśnienia odbywa się zdecy-
dowanie szybciej i możemy dokonać 
go samodzielnie. Wyświetlacz elek-
troniczny, w który wyposażony jest 
każdy automatyczny ciśnieniomierz 
przedstawi wyniki w sposób czy-
telny a urządzenie zapamięta także 
wcześniejsze pomiary. Dysponując 
automatycznym ciśnieniomierzem 
możemy stale monitorować i reago-
wać na wyniki pomiarów ciśnienia 
i pulsu. Dodatkowo nowocześnie 

ciśnieniomierze posiadają także 
funkcję wykrywania objawów 
arytmii serca.  Wybierając ciśnie-
niomierz warto zwrócić uwagę na 
skalę i dokładność pomiaru. Warto 
w ten sposób porównać ze sobą kil-
ka modeli. Prezentowane modele 
warto uruchomić, aby sprawdzić 
czy wyświetlacz jest dla nas czytelny. 
Większość ciśnieniomierzy auto-
matycznych zasilana jest bateriami 
alkaicznymi jednak oferowane są 
także modele, które oprócz zasilania 
bateryjnego posiadają możliwość 
podłączenia zasilacza. Jest to przy-
datne w sytuacji, gdy akurat nie 
dysponujemy w domu bateriami.  
Ceny ciśnieniomierzy nadgarst-
kowych zawierają się w przedziale 
od 65 do 200zł, natomiast ciśnie-
niomierzy naramiennych od 80 
do 350zł. Obecnie w salonie RTV 
EURO AGD możemy dokonać 
wyboru spośród ponad 25 modeli 
ciśnieniomierzy nadgarstkowych 
i naramiennych. Polecamy salon 
RTV EURO AGD w Chorzowie 
przy ulicy Wolności 10.

Rozwiązanie konkursu z nr. 15
Poprawna odpowiedź w konkursie to brwi i rzęsy. Wśród 
wielu nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy szczęśliwego 
zwycięzcę: panią Agatę Pielkę z Katowic.
Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby redakcji

Czy to prawda, że obowią-
zuje zakaz palenia w miejscach 
publicznych? Czym jest miejsce 
publiczne? Co grozi mi za palenie 
w takim miejscu?

To prawda, w Polsce od dnia 
15  listopada 2010 r. nie można 
palić w miejscach publicznych. 

Stało się to za sprawą ustawy 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych oraz 
ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Obecnie obowiązu-
jąca ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 
rozszerzyła słownik pojęć takich 
jak „wyroby tytoniowe”, „wyro-
by tytoniowe bezdymne”, „re-
klama wyrobów tytoniowych”, 

„promocja wyrobów tytoniowych” 
i inne. Dodane zostało pojęcie „pa-
larni”. Co jest jednak istotniejsze 
ustawa ta wprowadziła zakaz 
palenia „wyrobów tytoniowych” 
w miejscach publicznych. W art. 5 
ustawa podaje szereg miejsc uzna-
nych za publiczne wskazując m.in. 
tereny podmiotów leczniczych, 
szkoły, uczelnie, zakłady pracy, 
przystanki komunikacji miejskiej. 
Prawodawca pozostawił jednak 
ten katalog otwartym posługu-
jąc się także pojęciem „innych 

pomieszczeń dostępnych do użyt-
ku publicznego”. Ustawodawca 
zezwolił właścicielom miejsc uzna-
nych za publiczne m.in. hotelom 
czy lokalom gastronomicznym 
na wydzielenie indywidualnego 
pomieszczenia w postaci palar-
ni. Ustawa zawiera sankcje dla 
osób palących wyroby tytoniowe 
w miejscach zakazanych w posta-
ci grzywny w wysokości 500 zł. 
Mandat karny za wykroczenie są 
władne nałożyć takie służby jak 
Policja czy Straż Miejska.

Gdzie nie można palić?
 Piotr Łysko, prawnik

       Kancelaria adwokata 
Rafała Pirożka
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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
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CH Dąbrówka

Aleja Walentego 

Rozdzieńskiego 

188b

Ford 
Multexims86

s86

Aleja Walentego Rozdzieńskiego

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

towickie 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 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!

PODATNIKU! 
SZUKASZ INFORMACJI PODATKOWYCH?

DZWOŃ DO 
KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

z tel. stacjonarnego: 0 801 055 055
z tel. komórkowego: (22) 330 0330

www.kip.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Chorzowie informuje, że 
podatnikom przysługuje prawo 
przekazania na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP) kwoty 
w wysokości nieprzekraczającej 
1% podatku należnego, wynika-
jącego ze złożonego w terminie 
zeznania podatkowego lub korekty 
tego zeznania.

Wykaz organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku, za-
mieszczony jest na stronie www.
pozytek.gov.pl oraz Biuletynu In-
formacji Publicznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej www.
mpips.gov.pl.  

Wnioskiem o przekazywania 
1% podatku jest wpisanie przez 
podatnika w zeznaniu podatkowym 
albo w korekcie zeznania numeru 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego wybranej OPP oraz kwoty do 
przekazania na rzecz tej organizacji 
(po zaokrągleniu do pełnych dzie-
siątek groszy w dół). 

Ponadto w rubryce „Informa-
cje uzupełniające” podatnik może 
wskazać organizacji na jaki cel 
mają zostać przeznaczone prze-
kazane pieniądze – ostateczną 
decyzję podejmuje jednak sama 
organizacja pożytku publicznego. 
Podatnik może również wyrazić 
zgodę na to, aby naczelnik urzędu 
skarbowego przekazał wskazanej 

OPP jego dane osobowe i adreso-
we, a także wysokość zadeklaro-
wanej kwoty.

W jednym zeznaniu można 
wskazać tylko jedną organizację 
pożytku publicznego, jeżeli podat-
nik składa więcej niż jedno zeznanie 
podatkowe, w każdym z nich może 
wskazać inną organizację.

Warunkiem przekazania 1% 
podatku jest:

złożenie zeznania podatkowego 
w terminie (w przypadku korekty 
zeznania, korekta musi być doko-
nana w ciągu miesiąca od upływu 
terminu dla złożenia zeznania po-
datkowego, czyli nie później niż 
do 31 maja 2013 r., a w przypadku 

ryczałtowców do końca lutego 
2013 r.), oraz

zapłata w pełnej wysokości 
podatku należnego stanowiącego 
podstawę obliczenia kwoty, która ma 
być przekazana na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, nie później niż 
w terminie dwóch miesięcy od upły-
wu terminu dla złożenia zeznania 
podatkowego, czyli do 30 czerwca 
2013 r. (a w przypadku ryczałtowców 
do końca marca  2013 r.).

Podatnik winien pamiętać, że 
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie 
przekaże także 1% podatku, jeżeli 
w zeznaniu została wpisana OPP, 
która nie została ujęta w wykazie 
organizacji uprawnionych do otrzy-
mania 1% podatku.

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Okresowy punkt obsługi podatników 
w Świętochłowicach

Portal YouTube  – fi lmy instruktażowe 
– składanie zeznań podatkowych (PIT) 
przez Internet

Dzień  otwarty  w  Urzędzie   
Skarbowym  w  Chorzowie

 Szkolenie na temat składania 
deklaracji podatkowych drogą 
elektroniczną (e-Deklaracje) Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Chorzowie informuje, iż w porozumieniu 
z Prezydentem Miasta Świętochłowice 
uruchomił dla celów dokonania rozliczenia 
podatkowego za rok 2012 punkt obsługi 
podatników, który mieści się w budynku 

Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świętochłowicach przy ul. Chorzow-
skiej 37  i będzie czynny od 18 marca 
do 30 kwietnia 2013r. w każdy: 
poniedziałek – od 11.00 do 17.00; 
czwartek – od 10.00 do 14.00

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Chorzowie informuje, że na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów projektu e-Deklaracje tj. 
www.e-deklaracje.gov.pl lub http://
www.fi nanse.mf.gov.pl/systemy-in-
formatyczne/e-deklaracje w zakład-
ce MULTIMEDIA znajduje się link do 
zamieszczonych w portalu YouTube 
fi lmów instruktażowych dotyczących 
składania zeznań podatkowych PIT 
przez Internet.

Zachęcamy więc do obejrze-
nia filmów instruktażowych oraz 
skorzystania z tej nowoczesnej 
formy składania deklaracji i zeznań 
podatkowych. 

Droga elektroniczna to prosty, 
szybki i oszczędny sposób złożenia 
deklaracji/zeznań podatkowych bez 
wychodzenia z domu, z dowolnego 
najwygodniejszego dla Państwa 
miejsca i to również po godzinach 
pracy Urzędu. 

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Chorzowie informuje, że dzień 
16  m a r c a  2 013 r.  (s o b o -
ta)  będzie „Dniem Otwartym” 
w Urzędzie Skarbowym.

Zapraszamy w godzinach od 
9.00 do 13.00

W tym dniu chcemy przybliżyć 
specyfikę pracy urzędu skarbowego, 

jak również przeprowadzić szkolenie dla 
osób zainteresowanych składaniem de-
klaracji podatkowych drogą elektroniczną 
(e-Deklaracje). Zapraszamy także 
podatników chcących złożyć zezna-
nie podatkowe.

Jednocześnie informuje się, 
że w tym dniu kasa Urzędu bę-
dzie czynna.

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Chorzowie serdecznie 
zaprasza w „ Dniu Otwartym”
16 marca 2013 r. o godzinie 10.00 
do Sali Konferencyjnej (I piętro) 
na bezpłatne szkolenie wraz 
z prezentacją mult imedialną 

wszystkie osoby zaintereso-
wane składaniem deklaracj i 
podatkowych, w tym zeznań 
podatkowych za 2012r. drogą 
elektroniczną za pośrednictwem 
strony www.e-deklaracje.gov.pl  
lub  www.fi nanse.mf.gov.pl
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ZIMOWY

SZOKUJE
9.03.2013 r.    
SEKSOWNY KARNET 
„BABA NA STOKU” 
Dla wszystkich wspa-
niałych Kobiet 50 proc. 
rabatu na dowolny kar-
net narciarski.

Promocja

Specjalny Pakiet zawiera:
–  4 noclegi w komfortowym pokoju;
–   4 śniadania, w tym uroczyste 

śniadanie wielkanocne;
–  4 obiadokolacje, w tym wielkanocny 

ogród pysznych rozmaitości w wykonaniu 
Szefa kuchni;

– przejazd wozami konnymi;
–  niedzielny dancing połączony z karaoke 

w Music Club;
–  chwila relaksu przy akompaniamencie 

kapeli góralskiej;
–  nielimitowany wstęp do Parku 

Wodnego OLZA;
–  10% rabat na zabiegi i masaże w Meridian 

Centrum Zdrowia i Energii;
– Internet

Dla dzieci
– sobotnie malowanie pisanek
–  poszukiwanie wielkanocnego zajączka 

w Kąciku malucha

Wielkanoc 

w Zagroniu!
28.03 – 01.04. 2013

Zagroń – miejsce gdzie cisza raduje…

Zapraszamy na rodzinne, pełne radości 
i wytchnienia Święta Wielkanocne 

w Zagroniu – Istebnej.

Pokój 2,3,4 osobowy 740 zł / osoba dorosła
 599 zł / dziecko 4-10 lat
 bezpłatnie/dziecko do 4 lat* 
Apartament 2-osobowy 2120 zł / 2 osoby
Studio 2-osobowe 1720 zł / 2 osoby
Dostawka 80zł / doba / osoba
 * pobyt bez świadczeń 

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!

V POKAZ MODY ANNY DRABCZYŃSKIEJ 
I GALA FINAŁOWA KONKURSU KOBIETA ORYGINALNA 

ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2012 W RESTAURACJI HOTELU 
ZAGROŃ-ISTEBNA (G.18.00)



www.kurierpolski24.pl14 Promocja



Najgorętsze nazwiska świata 
mody zawitają do Silesia City Center. 
Wszystko za sprawą Silesia Fashion 
Look – dwudniowych pokazów 
mody (9 i 10 marca), podczas któ-
rych zaprezentowane zostanie aż 50 
różnych kolekcji. Gwiazdami poka-
zów będą Gosia Baczyńska i Łukasz 
Jemioł – jedni z najpopularniejszych 
dziś projektantów mody. W sumie 
na wybiegu pojawi się aż 17 kolek-
cji stworzonych m.in. przez Sophie 
Kulę, Agę Paul-Smolińską, Alek-
sandrę Kmiecik i Olgę Pokrywkę. 
Pokazy poprowadzą Kinga Rusin 
i Olivier Janiak. 

Silesia Fashion Look to największe 
wydarzenie modowe w regionie. Spe-
cjalnie na imprezę na jednym z placów 

Silesia City Center powstanie gigan-
tyczna, szklana hala z mierzącym 
blisko 50 m białym wybiegiem. 

Ale nie tylko na wybiegu będzie 
można zobaczyć kolekcje wszyst-
kich projektantów. Podczas Silesia 
Fashion Look w Silesii otwarty zo-
stanie specjalny showroom. Będzie 

można w nim z bliska przyjrzeć się 
propozycjom wszystkich projektan-
tów, a także spotkać się z nimi osobi-
ście. W ciągu 2 dni zaprezentowane 
zostanie także ponad 60 kolekcji 
najemców Silesia City Center. Im-
preza odbędzie się na terenie galerii 
handlowej SCC w Katowicach. 
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Poziomo: 1-czar, urok, 5-państwo w Ameryce Pd. 8-mit. gr. muza poezji miłosnej, 9-dziecięce uzdrowisko, 
11-materiał palny, 12-tytuł dygnitarza Turcji, 15-demon, 17-mit. gr. bogini mądrości, 20-dwanaście sztuk, 21-traf, 
powodzenie, 24-lęk, obawa, 25-państwo ze stolicą Rzym, 28-pogłębiarka, 29-rybka akwariowa, 32-może być 
nieufności, 33-Jorge, pisarz brazylijski, 36-przęśl, krzew, 39-ptak z rodz. petreli, 42-urządzenie optyczno-elektro-
mechaniczne, 43-część nogi, 45-wielkanocna zabawa wielkanocna, 46-otawa, 47-ptak z rodz. ibisów.

Pionowo: 1-mit. gr, syn Priama, 2-przynęta, 3-imię żeńskie, 4-rowek, nacięcie, 5-instr.perkusyjny, 6-mit. gr. 
ojciec Atlasa, 7-tworzywo syntetyczne, 10-wiarus, 13-beczka na wino, 14-surogat, 16-wada wzroku, 17-przedmiot 
zabytkowy, 18-harcownik, 19-konopie manilskie, 21-czarna w kominie, 22-gat. papugi, 23-harce, swawole, 26-odm. 
pszenicy, 27-dawn. piec hutniczy, 30-świadectwo kontroli, 31-całun, 34-gra w karty, 35-perska miara ciężaru, 
37-drapieżnik z rodz. łasz, 38-kwitnie tylko raz, 40-czerwony pasek nad okiem u kuraków, 41-sieć rybacka, 
44-tłuszcz roślinny.

Rebus

pielęgnacja 30+ półtłusty krem 
przeciw zmarszczkom 30+
  unikalna suplementacja
  intensywna regeneracja skóry

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ*
  wzrost gładkości skóry o 26%
  wzrost nawilżenia skóry o 34%
* wynik 28-dniowej kuracji potwierdzony 
badaniami in vivo 
  Uzupełnia niedobory fi zjologicznych 

lipidów. 
  Wzmacnia naturalne procesy 

regeneracji skóry.

  Zmniejsza szorstkość oraz nadmierne 
złuszczanie naskórka. 

  Neutralizuje wolne rodniki przyspie-
szające proces starzenia skóry.

  Pobudza syntezę włókien podporo-
wych – kolagenu i elastyny.

  Odbudowuje wewnętrzną strukturę 
skóry. 

  Wyraźnie poprawia jędrność 
i elastyczność.

  Wygładza naskórek oraz zapobiega 
powstawaniu zmarszczek.

aktywator odnowy lipidowej, miesza-
nina roślinnych polisacharydów

Krzyżówka

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 15.03.2013 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 18 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 15 to „Hrabia Monte Christo”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Mirosław Saganowski z Katowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 15 to „Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Zwycięzcą została Krystyna Wróbel z Katowic
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Wydarzenia kulturalne

 

 

Bez pracy nie ma kołaczy

Y nie buch en = a ha k

Grzegorz Turnau to artysta 
wywodzący się z Piwnicy pod 
Baranami. Już od ponad dwudzie-
stu lat święci triumfy na polskiej 
scenie muzycznej. Unika wielkich 
estradowych koncertów, preferując 
kameralne grono słuchaczy, którzy 
będą potrafili właściwie docenić 
walory uprawianego przez niego 
gatunku. Poezja śpiewana jest bo-
wiem typem muzyki, na który trze-
ba otworzyć nie tylko uszy, ale także 
serce i umysł. Koncert Grzegorza 

Turnaua to raczej spotkanie z pu-
blicznością niż prosta relacja widz 
– artysta. Każde takie wydarzenie 
jest wyjątkowe i niepowtarzalne. 
Muzyk rozmawia bowiem z widza-
mi, pyta ich o oczekiwania doty-
czące piosenek, a także wykonuje 
utwory pod wpływem zaistniałej na 
sali atmosfery – a należy pamiętać, 
że przez lata zgromadził zasobny 
repertuar, który cały czas wprawnie 
wykorzystuje. Koncert odbędzie 
się o godz. 20:30. 

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na koncert Grzegorza Turnaua 
w piątek, 8 marca.

Turnau zaśpiewa specjalnie dla pań

Katowice na wybiegu 
Silesia Fashion Week z pokazami Baczyńskiej, Jemioła i duetu Paprocki&Brzozowski. 

Niedługo, bo już 10 marca 
2013, o godzin 16:00 w Miejskim 
Centrum Kultury im. Henryk Bi-
sty w Rudzie Śląskiej odbędzie się 
koncert z cyklu Rudzkie Prezentacje 

Chóralne. W programie między 
innymi  Żeński Zespół Wokalny 
z Chorzowa, Misyjno-Bazylikowy 
Chór św. Grzegorza, chór Michael 
oraz chór św. Cecylii. 

Rudzkie Prezentacje Chóralne. 
Wokół pieśni pasyjnej i pokutnej

fo
t. 
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 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Ostatni raz w meczu o punkty 
rywalizowali w połowie listopa-
da ubiegłego roku. 9 marca – po 
prawie czterech miesiącach prze-
rwy – na boiska wracają piłkarze 
I-ligowi. Emocji nie powinno 
zabraknąć, bo o dwa premiowane 
awansem do ekstraklasy miejsca 
powinno powalczyć aż pięć klubów. 
Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja 
w dolnych rejonach tabeli, gdzie 
rywalizacja o pozostanie w I lidze 
powinna trwać do samego końca 
sezonu. 

Utrzymać formę
Najlepiej jesienią – dość nie-

spodziewanie – ze śląskich klu-
bów zaprezentował się GKS Tychy. 
Tyszanie dopiero po osiemnastu 
latach przerwy wrócili na zaple-
cze ekstraklasy i do tego jesienią 
– z powodu budowy nowego sta-
dionu – wszystkie mecze w roli 
gospodarza musieli rozgrywać 
w Jaworznie. Obok liderującej Floty 
Świnoujście, była to zdecydowanie 
największa rewelacja tej części roz-
grywek. – To zawsze jest miłe dla 
zespołu, jak również dla trenera, 
gdy inni ludzie z branży doceniają 
efekty wykonywanej pracy. Myślę, 
że możemy tak powiedzieć, zwa-
żywszy na okoliczności, w jakich ta 
drużyna się rodziła, na rozgrywanie 
meczów domowych w Jaworznie, 
czy wreszcie na to, że po wielu latach 
była beniaminkiem na tym szczeblu 
rozgrywek. Wydaje mi się, że nie 
zabrzmi to nieskromnie, jeśli zgodzę 
się z taką opinią. Wykonaliśmy plan 
maksimum – mówił w wywiadzie 
dla klubowej strony Piotr Mand-
rysz, trener GKS-u Tychy. 

W związku z dobrymi wystę-
pami, GKS nie był aktywny na 
rynku transferowym i pozyskał 
tylko trzech zawodników. To Adam 
Imiela, Marcin Ściański i Damian 
Szczęsny, który wraca do Tychów 
po nieudanym półrocznym poby-
cie w Podbeskidziu Bielsko-Biała. 
Z klubem pożegnali się za to Da-
wid Jarka, Kamil Łączek, Daniel 
Sobas oraz Łukasz Tumicz. Jeżeli 
GKS wiosną nadal będzie się tak 
prezentował, to może jeszcze sporo 
namieszać w czołówce tabeli, ale 
mimo wszystko, awans do ekstra-
klasy raczej mu nie grozi. 

Potrzeba stabilizacji
O awansie nie myślą też na 

pewno w Katowicach. GKS zaj-
muje w tabeli trzynastą pozycję 

i ma osiem punktów przewagi nad 
strefą spadkową. Zespół ze stolicy 
województwa śląskiego powinien 
uznać to za sukces, ponieważ przy-
stępował do tego sezonu po ogrom-
nych zawirowaniach związanych 
ze zmianą właściciela. W trakcie 
sezonu ciężar utrzymania na swoje 
barki wzięło miasto i coraz bardziej 
się w to angażuje. Pod koniec lute-
go, Katowice wpompowały w klub 
z Bukowej kolejny milion złotych, 
przejmując w ten sposób kolejny 
pakiet akcji. Wprawdzie nadal nie 
mają pakietu większościowego, ale 
wygląda na to, że przejęcie GKS-u 
na garnuszek miasta jest już coraz 
bliższe. Taki sposób zarządzania 
klubem sprawdził się choćby w Gli-
wicach, gdzie Piast w zeszłym se-
zonie zdołał wrócić do ekstraklasy. 

Na razie to dalekosiężne plany, 
ale już teraz klub pozyskał kilku 
zdolnych zawodników, którzy 
już niebawem mogą okazać się 
solidnym wzmocnieniem. To Łu-
kasz Budziłek, Sławomir Duda, 
Dominik Sadzawicki i ukraiński 
napastnik Jewhen Radionow, który 
miał nawet propozycję gry w eks-
traklasie, ale ostatecznie wybrał 
GieKSę. Trener Rafał Górak wiele 
obiecuje sobie także po Jarosławie 
Ratajczaku. Młody obrońca jesienią 
był zawodnikiem Lecha Poznań, 
ale nie zadebiutował w pierwszym 

zespole. Nie brakuje mu jednak 
ligowego doświadczenia, bo ma 
za sobą dwa sezony gry w Olim-
pii Grudziądz.

Pewniak do spadku
Tragicznie na dziś wygląda sy-

tuacja Polonii Bytom. Śląski klub, 
który cały czas nękany jest proble-
mami fi nansowymi przerwę zimo-
wą spędził na ostatnim miejscu, do 
tego nie mając na  koncie żadnego 
zwycięstwa. Nic więc dziwnego, że 
w styczniu zawodnicy okres przy-
gotowawczy rozpoczęli od strajku, 
domagając się wypłaty zaległych 
pieniędzy. – Część piłkarzy, to 
ludzie, którzy mają żony i dzieci. 
Brak pieniędzy jest problemem nie 
do przeskoczenia – mówił wtedy 
Mateusz Mika, kapitan Polonii 
Bytom. Kryzys udało się zażegnać 
i dopiero po tygodniu piłkarze 
wznowili treningi. W przerwie 
zimowej zmienił się także prezes 
klubu. Radosława Nowakowskiego 
zastąpił Kazimierz Heil. 

Choć Polonia ma zakaz trans-
ferowy, mogła pozyskać graczy 
z kartą na ręce. To jedyny sposób 
na uzupełnienie bardzo wąskiej 
kadry, w której dominują piłkarze 
urodzeni po 1990 roku. W związ-
ku z tym w drużynie przed rundą 
rewanżową doszło do rewolucji ka-
drowej. Olimpijską opuściło kilku 

doświadczonych zawodników, mię-
dzy innymi Paweł Gamla, Juraj 
Balaz, Martin Baran czy Krzysztof 
Michalak. Natomiast nazwiska pił-
karzy, którzy dołączyli w ostatniej 
chwili do zespołu trenera Jacka 
Trzeciaka nikogo na kolana nie 
rzucają. Najbardziej znani to Dawid 
Jarka, Mariusz Sacha czy wracający 
po kontuzji Robert Wojsyk. Przy 
takich wzmocnieniach trudno 
poważnie myśleć o uniknięciu de-
gradacji. Młodzi piłkarze powinni 
się jednak zmobilizować, bo gra 

w Polonii może być dla nich szansą 
wypromowania się i w przyszłym 
sezonie znalezienia nowego klubu. 

W pierwszej kolejce rundy 
rewanżowej nasze zespoły zagrają 
w komplecie na wyjazdach. Naj-
łatwiejsze zadanie powinien mieć 
GKS Katowice, który zmierzy się 
z ŁKS-em Łódź. Natomiast GKS 
Tychy powalczy o punkty z Kole-
jarzem Stróże. Najtrudniejszy start 
czeka Polonię. Podopieczni Jacka 
Trzeciaka podejmą wicelidera I ligi, 
Termalicę Bruk-Bet Niecieczę. 

www.kurierpolski24.plSport

Wraca I liga
Kibice GKS-u Tychy, GKS-u Katowice i Polonii Bytom długo musieli czekać, żeby ponownie 
zobaczyć w akcji swoich zawodników. Przed startem rundy wiosennej sytuacja w tabeli 
śląskich klubów jest jednak diametralnie różna. 

Tabela I ligi po rundzie jesiennej 
(kolejno: miejsce, zespół, mecze, punkty, bramki): 

  1. Flota Świnoujście  17  40  31–15 
  2. Termalica Bruk-Bet Nieciecza  17  35  30–14 
  3. Cracovia  17  33  25–18
  4. Zawisza Bydgoszcz  17  32  33–12
  5. Miedź Legnica  17  32  28–18
  6. GKS Tychy  17  29  16–12
  7. Olimpia Grudziądz  17  27  20–15
  8. GKS Bogdanka  17  25  21–21 
  9. Arka Gdynia  17  24  19–13 
10. Warta Poznań  17  22  25–26 
11. Kolejarz Stróże  17  22  21–25 
12. Dolcan Ząbki  17  22  23–23
13. GKS Katowice  17  21  23–25 
14. Sandecja Nowy Sącz  17  18  15–31 
15. Stomil Olsztyn  17  13  20–29 
16. ŁKS Łódź  17  13  17–36 
17. Okocimski KS Brzesko  17  13  16–27
18. Polonia Bytom  17  4  12–35
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Wiosną Przemysław Pitry  z GKS-u Katowice powalczy o koronę króla strzelców I ligi.


