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W skrócie z 
Sąd nad wypadkiem w Kozach.
Jeszcze w czerwcu zakończyć może 
się proces Karoliny Z. oskarżonej o to, 
że prowadząc samochód  śmiertelnie 
potrąciła na pasach dwóch chłopców. 
25 czerwca bielski Sąd Rejonowy wy-
słucha mów końcowych w procesie. 
Prawdopodobnie  tego dnia może za-
paść także wyrok.
Prokuratur zarzuca 21-letniej Karolinie 
Z. m.in. to, że znajdując się pod wpły-
wem narkotyku, prowadziła samochód 
z nadmierną prędkością i nie zacho-
wała szczególnej ostrożności przed 
przejściem dla pieszych. Do wypadku 
doszło w Kozach koło Bielska-Białej. 
Rozpędzony peugeot uderzył w prze-
chodzących przez jezdnię na pasach 
dwóch chłopców, którzy wracali ze 
szkoły. Jeden zginął na miejscu, drugi 
zmarł w szpitalu. Oskarżona uderzyła 
w dzieci, jadąc z prędkością blisko 100 
km na godzinę.

Biegli zgodni: Katarzyna W. udusi-
ła córkę.
Biegli sądowi w całości podtrzymali 
swoje ustalenia. Przed katowickim 
sądem zgodnie zeznali, że sześcio-
miesięczna Madzia,  córka Katarzyny 
W. z Sosnowca, została uduszona. 
Wykluczyli, jakoby przyczyną śmierci 
dziewczynki był upadek z wysoko-
ści,  jak wciąż podtrzymuje oskarżona 
o dzieciobójstwo Katarzyna W.
Biegli podkreślali, że  sekcja zwłok 
wykazała, iż  Madzia była całkowicie 
zdrowa. Zmiany w płucach i nerkach, 
które ujawniła sekcja zwłok ich zda-
niem bezsprzecznie były spowodo-
wane gwałtownym niedotlenieniem, 
które powstało w skutek uduszenia. 
Dzisiejsza rozprawa była już ósmą 
w procesie przeciwko Katarzynie W. 
Matka Madzi zgłosiła zaginięcie dziec-
ka 24 stycznia ubiegłego roku. Twier-
dziła ona, że dziewczynkę porwano. 
Po kilku dniach poszukiwań Katarzyna 
W. przyznała, że dziecko zginęło w wy-
niku nieszczęśliwego wypadku. 

Ustawka tysiąca kiboli w Katowicach 
Policja udaremniła ustawkę około ty-
siąca pseudokibiców GKS-u Katowice 
i Ruchu Chorzów. W jadącym na mecz 
pociągu, w którym znajdowało się oko-
ło 500 kibiców katowickiej GieKSy, ktoś 
zaciągnął hamulec awaryjny. Okazało 
się, że już czekali na nich kibole Ruchu 
Chorzów, także w sile około 500 osób.
Kibice Ruchu czekali przy torach kolejo-
wych. Kiedy pociąg mijał grupę sympaty-
ków Niebieskich, ktoś w pociągu, którym 
jechali kibice GKS-u Katowice pociągnął 
za ręczny hamulec. Wtedy obie grupy 
kiboli ruszyły do ataku. Jednak policja, 
która monitorowała trasę przejazdu ki-
biców GieKSy szybko rozdzieliła obie 
grupy. - Policjanci w liczbie niecałych 
60. wkroczyli dość zdecydowanie do 
działań. Użyli gazu pieprzowego, pałek 
służbowych oraz broni gładkolufowej 
z gumowymi pociskami i nie dopuścili do 
eskalacji konfliktu – wyjaśnia podisnp. 
Andrzej Gąska, rzecznik prasowy KWP 
Katowice.  
Policjanci zatrzymali 23 najbardziej 
agresywnych pseudokibiców Ruchu 
Chorzów i GKS-u Katowice. W więk-
szości zostali już przesłuchani. Wśród 
zatrzymanych 6 osób to nieletni. Zaj-
mie się nimi sąd rodzinny. 14 dorosłym 
przedstawiono zarzuty udziału w bójce 
o charakterze chuligańskim. Podejrzani 
przyznali się winy. Złożyli wyjaśnienia 
i dobrowolnie poddali się karze więzienia 
od roku do 3 lat w zawieszeniu na 3 lata, 
2-letnim zakazom stadionowym i karom 
finansowym. Policja nie wyklucza kolej-
nych zatrzymań w sprawie ustawki.

Polityczny marazm w regionie 
pogłębiony. Wybranie nowego wice-
marszałka nic nie zmieniło. Koalicja 
PO-PSL może odliczać dni do utraty 
większości mandatów w Sejmiku Ślą-
skim. Już na najbliższej sesji układ 
sił zmieni się diametralnie. Koalicja 
i opozycja będą miały do dyspozycji 
24 mandaty. Sytuację na scenie po-
litycznej w regionie komplikuje też 
rosnące niezadowolenie społeczne. 

To była manifestacja siły, Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego ma nowy zarząd. 
 – Te pierwsze dni mojej pracy to ustala-
nie z pracownikami, na jakim jesteśmy 
etapie, co możemy jak najszybciej zro-
bić. Ustalanie sytuacji jaką zastałem 

 - wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, czło-
nek zarządu województwa śląskiego. 
Arkadiusz Chęciński sytuację zastał 
napiętą, zwłaszcza, że schedę przejmuje 

po Jerzym Gorzeliku, szefie Ruchu 
Autonomii Śląska, którego koalicjanci 
oskarżyli o ucieczkę od pełnionych obo-
wiązków. Kolegów w gronie radnych 
PiS-u nowy marszałek z PO raczej nie 
znajdzie. PiS i SLD zbojkotowały wybór 
Chęcińskiego. Za był natomiast RAŚ, na 
którego spadły gromy ze strony reszty 
opozycji. - To jest niesamowita sytuacja. 
Pryncypialnie chcą się zachować na 
zewnątrz, głosząc to co głoszą, a jedno-
cześnie parę stanowisk, które gdzieś tam 
sobie poustawiali, ważniejsze jest niż to 
co głoszą - uważa Czesław Sobierajski, 
radny Sejmiku Śląskiego.

Szef RAŚ twierdzi, że mowy o kup-
czeniu stanowiskami w zamian za głosy 

nie ma. Jest za to zdrowa współpraca. 
- To jest też impuls, że koalicja PO i PSL 
szukała poparcia dla swoich pomysłów, 
także wśród opozycji. Z naszej strony na 

poparcie dobrych pomysłów oczywiście 
koalicja może liczyć - odpowiada Jerzy 
Gorzelik. Deklaracja dla koalicji tym 
cenniejsza, że teraz każdy głos jest dla 
niej na wagę złota. Po wyjściu RAŚ-u 
z koalicji Platforma Obywatelska i Pol-
skie Stronnictwo Ludowe mają łącznie 
24 głosy, o jeden więcej niż cała opozy-
cja. PiS już na najbliższej, lipcowej sesji, 
może jednak odzyskać zablokowany 
przez sąd mandat Bogdana Święczkow-
skiego. - Koalicja będzie miała dokład-
nie tyle samo głosów co opozycja, a więc 
absolutny pat - mówi Michał Wójcik, 
radny Sejmiku Śląskiego.

Pat tym trwalszy, że z PSL-u usu-
nięty został Władysław Serafin, obecnie 
w Sejmiku radny niezależny. Choć ta 
zmiana akurat koalicji nie powinna 
dodatkowo osłabić. - Myślę, że marsza-
łek Sekuła jest na tyle odpowiedzialnym 
politykiem, że będzie tą większość na 
każde głosowanie zapewniał. Mój głos 
będzie bezwzględnie po stronie koalicji – 
wyjaśnia Serafin. Głosów domagających 
się zmian nie tylko w koalicji, ale w ca-
łym Sejmiku przybywa. Do radnych 
docierają maile, w których grupa osób 
domaga się referendum i wcześniejszych 
wyborów. Główny powód to chaos 
w Kolejach Śląskich. Treść maila: Nie 
pozwolimy żeby PO - rękami marszał-
ka Sekuły i pana Dąbrowy - wygasiło 
kolejową komunikację, doprowadziło 
do upadłości naszej regionalnej spółki 
kolejowej, żeby beton z Przewozów Re-
gionalnych opanował do końca Koleje 

Śląskie. 
- To co dokonało się na torach 

w województwie śląskim, a więc ta 
rzeź połączeń to chyba wystarczający 
powód, żeby taką inicjatywę podjąć, 
problemem tylko jest czas - komentuje 
Jerzy Gorzelik. Czas na kolejne wybo-
ry miał nadejść za rok. Referendum 
mogłoby  je przyspieszyć. Jednak 
zwolennicy zmian mieliby tylko 60 
dni na zebranie ponad 180 tysięcy 
głosów poparcia dla referendum. Aby 
dopiąć swego w głosowaniu udział 
wziąć musiałoby prawie milion osób. 
Opozycja już raz udowodniła, że 
zmobilizować się potrafi. To właśnie 
jej kandydat w wyborach uzupełnia-
jących do Senatu ograł kandydata 
partii rządzącej. W Rybniku miejsce 
Antoniego Motyczki zajął Bolesław 
Piecha. - Nie ma znaczenia, że to były 
uzupełniające w Rybniku, że prawidła 
rządzące wyborami uzupełniającymi 
są inne niż w przypadku zwykłych 
wyborów tych na zakończenie kaden-
cji. Dla zwykłego przeciętnego widza 
ma znaczenie to, że ktoś wygrał albo 
przegrał - zaznacza Robert Rajczyk, 
politolog. Polityczny szum na Śląsku 
to doskonały poligon doświadczalny 
dla największych partii przed wybo-
rami do Europarlamentu czy przy-
szłymi wyborami samorządowymi. 
To właśnie w naszym regionie zarów-
no PO, jak i PiS na koniec czerwca 
planują swoje konwencje programo-
we. (Przemysław Malisz/TVS)

Przetasowania na śląskiej scenie politycznej

Czeski przewoźnik kolejowy 
LEO Express już od grudnia chce 
wjechać na polskie tory. Firma działa 
w Czechach od jesieni zeszłego roku. 
Zamierza kursować na trasach War-
szawa - Poznań - Szczecin, Warszawa 
- Kraków i Warszawa - Katowice - 
Gliwice, oferując wysokiej jakości 
usługi za przystępną cenę. To zła 
informacja dla PKP Intercity, ale 
i dla Kolei Śląskich. Czeski biznes 
plan to zagarnięcie tych linii, na 
których nasi przewoźnicy zarabia-
ją najwięcej.

Na razie lokomotywa jest cze-
ska, ale na czele polskiego składu. 
Południowi sąsiedzi chcą do tej 
lokomotywy doczepić też swoje 
wagony. Jednak po wyhamowaniu 

Kolei Śląskich, przyhamowano też 
ekspansję naszych południowych są-
siadów. - PLK chce być bardzo ostroż-
na. Urząd Transportu Kolejowego 
również, jakby tłumacząc tą swoją 
ostrożność i dużą rezerwę, z którą do 
nas podchodzą. Tymi niepowodze-
niami, które dotyczyły Kolei Śląskich 
i tutaj mamy jak gdyby podwójną 
ostrożność - wyjaśnia Wanda Zieliń-
ska, partner czeskiej spółki kolejowej, 
Dolnośląskie Linie Autobusowe. Bo 
po masowych spóźnieniach i od-
wołaniach kursów przez Koleje Ślą-

skie, spowodowanych głównie zbyt 
małym taborem, urzędnicy wolą 
dmuchać na zimne. Zwłaszcza, że 
akurat z liczbą pociągów w przypad-
ku czeskiego przewoźnika sytuacja 

jest bardzo podobna. W barwach 
Leo Express jeździ tylko 5 i już wia-
domo, że żaden z nich nie przekroczy 
granicy czesko-polskiej. - Mamy 
przygotowane do podpisania kon-
trakty. Jesteśmy w stanie w bardzo 
szybkim czasie zakupić nowe pociągi. 
Udowodniliśmy u siebie w Czechach, 
że wystarczą tylko 3 miesiące, żeby od 
chwili wydania zgody składy wyruszy-
ły w trasę - oznajmia Leos Novotny, 
prezes Leo Express.

Plany są ambitne. U nas Leo 
Express ma jeździć na trzech tra-
sach: Warszawa - Poznań - Szczecin, 
Warszawa - Kraków i Warszawa 
- Katowice - Gliwice. Na dwóch 
z nich Czesi będą  bezpośrednią 
konkurencją PKP Intercity. To bar-
dzo zła wiadomość dla polskiego 
przewoźnika, który właśnie kupuje 
nowoczesne i superszybkie Pendo-
lino. Gigantyczny wydatek, który 
przy konkurencji ze strony czeskiej, 
nieprędko może się zwrócić. - Leo 
Express bierze ten tort z kawałkiem 
z wisienką. Ten najsmaczniejszy od-
cinek, który jest najbardziej opłacalny 
- zaznacza Jakub Madrjas, Rynek 
Kolejowy. Czesi z rozmachem wjadą 
też na najbardziej opłacalny odcinek 
śląskich torów. Katowice-Gliwice to 
nie linia, a żyła złota Kolei Śląskich. 
Spółka jednak na czeskie zapędy 

patrzy z rezerwą. - Informacja o każ-
dym nowym przewoźniku na rynku 
kolejowym jest zawsze pozytywna, 
ponieważ rozszerza to możliwość 
oferty pasażerskiej, dlatego ogólnie 
jest to dobra wiadomość - podkreśla 
Maciej Zaremba, rzecznik prasowy 
Kolei Śląskich.

Dobra w szczególności dla 
podróżnych - Leo Express czeski 
rynek podbija przede wszystkim 
ceną biletów. Na trasie miedzy Pra-
gą a Ostrawą zaczynają się od 25 zł. 
W Polsce wszystko zależeć będzie 
od kosztów, ale Czesi zapewniają, 
że dla pasażerów będą niezwykle 
atrakcyjni. - Każdy nowy przewoź-
nik będzie musiał spełnić wymaga-
nia Urzędu Transportu Kolejowego 
w zakresie bezpieczeństwa i jakości 
przewozu - informuje prof. Marek 
Sitarz, Politechnika Śląska. - Rynek 
kolejowy i usługi kolejowe w Cze-
chach są bardzo dobrze rozwinięte. 
To jest kraj, który jest liderem w skali 
europejskiej. Wyprzedzany na pewno 
przez Szwajcarię, może jeszcze przez 
jeden czy dwa kraje, natomiast usługi 
kolejowe są tam bardzo rozwinięte 
i firmy działają coraz sprawniej - do-
daje prof. Robert Tomanek, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach. 
(Adam Sierak/TVS) 

Czesi chcą na nasze tory
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Bytom
Po wejściu nowych przepisów kie-

rowcy parkujący w centrum Bytomia za 
20 minutowy postój zapłacą 50 groszy. 
Pierwsza godzina to koszt 1,50 zł, a trzecia 
już 2,10 zł. Nowe stawki zostały przyjęte 
przez bytomskich radnych podczas ostat-
niej sesji rady miasta. Jedną z decyzji było 
również zniesienie opłaty parkingowej dla 
klientów Urzędu Miasta. Osoby zatrzymu-
jące się pod bytomskim magistratem nie 
będą musiały płacić za pierwszą godzinę 
postoju. Teraz uchwałę musi zatwierdzić 
wojewoda- wówczas nowe zasady za-
czną obowiązywać. -To oczywiście dobra 
decyzja, ale szczerze mówiąc nie jestem 
przekonany co do zasadności tych opłat. 
Drogi w Bytomiu są w fatalnym stanie. 
W centrum jest już lepiej, ale pojedziesz 
trochę dalej i jest tragedia. Pojawia się za-
tem pytanie- na co idą pieniądze wrzucane 
do parkomatów? - mówi Tomasz Zarzecki, 
mieszkaniec Bytomia.

Jednym z podstawowych założeń 
strefy płatnego parkowania jest uzyska-
nie płynności ruchu w centrum miasta. 
Odkąd w Bytomiu pojawiły się parkomaty, 
mało kto decyduje się na wielogodzinny 
postój. Ta rotacja pozwala na znalezienie 
wolnego miejsca większej liczbie kie-
rowców. Władze miasta poszły również 
na rękę przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w strefie płatnego 
parkowania. Mogą oni wykupić miesięcz-
ny oraz półroczny abonament. Koszt to 
kolejno 100 zł i 540 zł. Całkowicie zwolnio-
ne z opłat zostały osoby niepełnosprawne 
oraz motocykliści. Zaostrzono natomiast 
kary za uchylanie się od uiszczenia opłaty 
parkingowej – wzrosły one z 30 zł. do aż 
50 zł.

Katowice
W Katowicach parkomaty zlikwi-

dowano w 2004 roku, co nie oznacza, że 

kierowcy zostali zwolnieni z opłat za postój 
w centrum miasta. Na każdej ulicy dwie 
osoby pobierają opłaty i wystawiają kwitki. 
Opłatę za parkowanie można dokonać 
w ciągu siedmiu dni  u dowolnego napo-
tkanego w centrum Katowic inkasenta lub 
przelewem bankowym, co jest dla kierow-
ców sporym udogodnieniem. Uzyskane 
w ten sposób dochody przeznaczone są 
na remonty ulic. - Myślę, że to jest lepsze 
i wygodniejsze rozwiązanie. Co prawda 
brak parkomatów  generuje koszty związane 

z pensjami dla osób pobierających opłaty, ale 
i tak można zauważyć wiele pozytywów. 
Drogi i chodniki w centrum miasta są 
systematycznie unowocześniane i moder-
nizowane co naprawdę cieszy. Problemem 
jest natomiast to, że w godzinach szczytu 
i tak trudno znaleźć miejsce do parkowania. 
Należałoby coś z tym zrobić - mówi Andrzej 
Grabka, mieszkaniec Katowic. 

W godzinach szczytu wolnych miejsc 
parkingowych w centrum Katowic jest 
jak na lekarstwo. Sytuacji nie polepszają 
również nieustające remonty. Centrum 
miasta jest obecnie wielkim placem budo-
wy, a prawdziwą zmorą dla kierowców stał 
się Rynek i okolice ul. 3 Maja. Ta sytuacja 
zmusza ich do parkowania poza ścisłym 
centrum. Najbliższy parking znajdziemy 
pod urzędem miasta, przy ulicy Młyńskiej, 
gdzie godzina parkowania kosztuje 6 zł. 
Tyle samo zapłacimy na parkingu przy 

Placu Młodzieży Powstańczej. Całodobowy 
postój w tych miejscach również kosztuje 
nie mało, bo aż 90 zł. Częstym wyborem 
kierowców jest również parking przy ulicy 
Dworcowej. Tam za godzinę zapłacimy 
1,5 zł. Kierowcy szukający miejsca par-
kingowego na cały dzień często wybierają 
również parking przy ulicy Olimpijskiej, 
w okolicy Spodka. Liczy on aż 500 miejsc 

i co najważniejsze – jest bezpłatny. Darmo-
wy postój znajdziemy również przy dużej 
dozie szczęścia na parkingu przy Placu 
Sejmu Śląskiego. 

Koszt wykupienia miesięcznego abo-
namentu na parkowanie w zastrzeżonym 
stanowisku postojowym (kopercie) w Ka-
towicach wynosi 275 zł. Osoby zamiesz-
kałe w strefie płatnego parkowania mogą 
natomiast wykupić „kartę mieszkańca”. 
Dokument przyznawany jest na jeden po-
jazd, a za jego korzystanie trzeba zapłacić 
20 zł. za miesiąc lub 50 zł. za kwartał. Osoby 
posiadające działalność gospodarczą w cen-
trum miasta mogą się ubiegać o „kartę 
parkingową”. Opłata miesięczna wynosi 
w tym przypadku 180 zł. Dziwolagiem na 
skalę krajową jest natomiast zwolnienie z z 
opłat na terenie strefy płatnego parkowania  
posiadaczy samochodów elektrycznych 
i hybrydowych. Do bezpłatnego postoju 
uprawnia „karta pojazdu elektrycznego”. 
Dokument przyznawany na 12 miesięcy, 
można uzyskać w Miejskim Zarządzie Ulic 
i Mostów w Katowicach. 

Chorzów
Chorzowskie władze zdecydowały się 

na wprowadzenie parkomatów w 2009 
roku. W centrum miasta powstały dwie 
podstrefy, w których stanęło 50 urządzeń. 
Za 15 minut parkowania w podstrefie 
A zapłacimy 50 gr., za pierwszą rozpo-
czętą godzinę 2 zł, za drugą 2.20 zł, za 
trzecią 2.40 zł, a za czwartą i kolejną - 2 
zł. W podstrefie B stawki są nieco niższe. 
15 minut kosztuje zaledwie 30 gr., pierwsza 
rozpoczęta godzina -1.20 zł, druga - 1.40 
zł, trzecia - 1.60 zł. Wprowadzenia parko-
matów nie pochwalają kierowcy, którzy 
niejednokrotnie starają się unikać płacenia 
za postój.

-Kierowcy często są niezadowoleni. 
Udają, że nie wiedzą, że stanęli w płatnej 
strefie albo są zdziwieni, że jakiś gościu przy-
chodzi i robi zdjęcie ich samochodu. Niektórzy 
szukają również wolnych miejsc poza strefą 
parkowania. Jest to m.in. ul. Pocztowa, Dwor-
cowa czy Moniuszki. Trzeba też sobie jasno 

powiedzieć, że w centrum miasta jest ciężko 
ze znalezieniem wolnego miejsca. Najbardziej 
burzą się osoby mieszkające w strefie płatne-
go parkowania. Tak jest np. w rejonie ulicy 
Chrobrego gdzie zażalenia zdarzają się bardzo 
często – mówi Stanisław Zawada, pracownik 
Miejskich Służb Parkingowych. 

Mieszkańcy stref płatnego parkowania 
mogą wykupić roczną „kartę mieszkańca”. 

Jej koszt to 200 zł. Kierowcy, którzy unikają 
płacenia za parkowanie, muszą liczyć się 
z karami finansowymi. Mandat zapłacony 
w  ciągu siedmiu dni od jego otrzymania 
wynosi 20 zł. Po przekroczeniu tego ter-
minu stawka wzrasta aż do 50 zł - do tego 
dochodzą jeszcze koszty upomnienia. Przed 
wprowadzeniem parkomatów miasto zara-
biało na strefach płatnego parkowania blisko 
117 tys. zł. rocznie. Teraz dochody wzrosły 
do około 540 tys. zł. 

- Muszę przyznać, że jakość dróg w cen-
trum Chorzowa polepszyła się w ostatnim 
czasie. Nie wiem na ile ma to związek z par-
komatami, ale jest to powód do zadowolenia. 
Problemem jest natomiast notoryczny brak 
miejsc parkingowych w centrum i z tym po 
prostu trzeba coś zrobić. Powinny powstać 
parkingi- najlepiej piętrowe, tak jak to jest na 
zachodzie. To pomogłoby trochę polepszyć 
sytuację. Ogromna przestrzeń koło stacji 
benzynowej, blisko skrzyżowania Katowic-
kiej i Dąbrowskiego, od wielu lat stoi pusta. 
Nie rozumiem dlaczego tam czegoś takiego 
nie zrobili – zastanawia się Janusz Kałwak, 
mieszkaniec Chorzowa.

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl

Parkujesz
Płać

Parkowanie w centrum miasta może przysporzyć wiele 
kłopotów. Brak wolnych miejsc, znaki zakazu, roboty 
drogowe... to tylko niektóre z przeszkód, które trzeba pokonać. 
Największe kontrowersje wzbudzają jednak strefy płatnego 
parkowania. Za godzinny postój w większości śląskich miast 
trzeba zapłacić od 1,5 zł do 2 zł.fo
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Nasze sprawy



Spotkanie z udziałem przed-
stawicieli Związku Międzygmin-
nego ds. Ekologii oraz zapro-
szonych gości, odbyło się w sali 
audiowizualnej Starego Zamku 
w Żywcu. Konferencję zainaugu-
rował Antoni Szlagor, burmistrz 
Żywca, a zarazem przewodniczący 
zgromadzenia związku. 

- Projekt jest imponujący pod 
wieloma względami – zarówno 
ilością kilometrów wykonywanych 
sieci, jak i wartością inwestycji oraz 
wielkością unijnego dofinansowa-
nia. Jestem bardzo zadowolony, 
że 11 samorządów  gminnych 

potrafiło się porozumieć i podjąć 
współpracę w tak ważnej sprawie. 
Jest to z pewnością jeden z naj-
większych projektów grupowych 
z zakresu uregulowania gospodar-
ki wodno-ściekowej, realizowany 
w Polsce. Dzięki tej inwestycji 
teren Żywiecczyzny, który od lat 
przyciąga turystów, będzie mógł 
się poszczycić czystymi rzekami, 
a samo przedsięwzięcie pozwoli 
na uzyskanie europejskich standar-
dów z zakresu ochrony środowiska 
w naszym regionie – mówił Antoni 
Szlagor. 

W konferencji uczestniczyli 
m.in.: Kierownik Referatu Inwesty-
cji w Cadcy – Ferdinand Gonscak, 
zastępca burmistrza węgierskiego 
miasta Godollo – Daniel Pecze, 
burmistrz słowackiego miasta Lip-
tovski Mikulasz – Alexander Slaf-
kovsky, oraz burmistrz Szczytna 
– Danuta Górska. Przybyli goście 
przedstawili proekologiczne dzia-
łania i inwestycje realizowane na 
terenie swoich miast. - To jest bar-
dzo potrzebne. Możemy wymieniać 

się doświadczeniami zarówno 
technicznymi, jak i finansowymi 
dotyczącymi budowy sieci kana-
lizacyjnej. Jestem już na kolejnym 
tego typu spotkaniu, obserwuję 
rozwój tego projektu i nieustający 
postęp. Jest to ogromne przedsię-
wzięcie. 11 gmin musi znaleźć 
najlepsze rozwiązania i wspólnie 
je zrealizować. To nie łatwe zdanie. 
Tym bardziej cieszy mnie fakt, że 
wszystko idzie zgodnie z planem
- zaznaczał Bernard Błaszczyk, 
Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska.

Głównym celem projektu  
jest uregulowanie problemu go-
spodarki wodno-ściekowej na 

terenie gmin objętych inwestycją 
i dostosowanie jej do standardów 
unijnych. Inwestycja dotyczy bu-
dowy nowoczesnej infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej w 11 
gminach powiatu żywieckiego. 
W tym: Jeleśni, Gilowicach, Ko-
szarowie, Lipowej, Łodygowicach, 
Milówce, Radziechowach-Wie-
przu, Rajczy, Ujsołach, Węgierskiej 
Górce oraz Żywcu. To jedno z naj-
większych przedsięwzięć dotyczą-
cych poprawy stanu środowiska 
naturalnego w Polsce, na które 
pozyskano unijne wsparcie. - Nie 
lada wyzwaniem było połączenie 
lokalnych interesów tak wielu 
gmin w jedną całość. Cieszymy 
się, że udało nam się przystąpić 
do tego projektu i z powodzeniem 
go realizować. Wiele mniejszych 
gmin z pewnością nie otrzymałoby 
dofinansowania, gdyby obiegały 
się o nie osobno.  To jest kierunek 
w którym powinny podążać samo-
rządy w całej Polsce. To pokazało, 
że projekt żywiecki jest unikato-
wy nie tylko na skalę polską, ale 
również europejską. Zrealizowanie 

koncepcji z pewnością pozwoli na 
znaczne ograniczenie przenika-
nia ścieków bezpośrednio do wód 
powierzchniowych, podziemnych 
oraz gleb. Wiele pracy już za nami, 
dlatego też efekty i korzyści są coraz 
bardziej widoczne. Mam nadzieję, 
że doświadczenia zdobyte podczas 
realizacji tak ogromnej inwestycji 
zaprocentują w przyszłości i pomo-
gą Żywiecczyźnie sprostać kolejnym 
wyzwaniom 

– przekonywał Janusz Mi-
chałek, przewodniczący związku 
międzygminnego ds. ekologii 
w Żywcu.

W ramach pierwszej fazy 
projektu, która zakończyła się 31 
grudnia 2010 roku, kluczowym za-
daniem było rozbudowanie i zmo-
dernizowanie trzech oczyszczalni 
ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz 
Zwardoniu, a także przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji projek-
towej dla realizacji zadań Fazy II. 
Koszt pierwszego etapu wyniósł 23 
417 647,57 euro. Dofinansowanie 
z Funduszu Spójności (organ po-
wołany w celu zmniejszania różnic 
w poziomie gospodarczo-spo-
łecznym krajów i regionów Unii 
Europejskiej) wyniosło natomiast 
11 877 060 euro. Całkowity koszt 
realizacji drugiego etapu inwestycji 
to 703 526 510 złotych, w tym dofi-
nansowanie z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w wy-
sokości 584 841 587, 76 złotych. 
Zgodnie z jego założeniami zbu-
dowana zostanie sieć kanalizacji 
o całkowitej długości 1177 km, 249 
przepompowni, sieć wodociągowa 
o łącznej długości 178 km wraz 
z budową i modernizacją obiek-
tów wodociągowych (pompowni, 
zbiorników, hydroforowni i stacji 
uzdatniania wody), instalacja 
suszenia odpadów ściekowych 
na terenie oczyszczalni w Żywcu 
oraz uszczelnienie 20 km sieci 
kanalizacyjnej i blisko 10 km sieci 
wodociągowej na terenie Żywca. 
Zakończenie prac planowane jest 
na 31 grudnia 2013 roku.

www.kurierpolski24.pl04 Żywiecczyzna

O ochronie środowiska w aspekcie gospodarki wodno–ściekowej rozmawiano 
15 czerwca podczas międzynarodowej konferencji ds. Ekologii w Żywcu. Debata 
odbyła się w ramach „Projektu Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. 
Oprócz Polaków w spotkaniu uczestniczyli również goście ze Słowacji i Węgier. 
Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń dotyczących budowy sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków unijnych. 

Unijne pieniądze
dla Żywiecczyzny

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
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Spór o edukację 
w Sosnowcu

Radni w Sosnowcu zdecydowali się na poważną reformę 
w szkolnictwie zawodowym, która ma pomóc szkołom wyjść na 
prostą. Natomiast przeciwnicy uważają, że to gwóźdź do trumny 
sosnowieckiej oświaty. fo
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Sosnowiec, podobnie jak inne 
miasta w województwie śląskim 
zmaga się z problemem likwidacji 
szkół. Wśród głównych przyczyn 
zamykania placówek samorzą-
dowcy wszędzie wymieniają 
przede wszystkim brak chętnych 

do naboru, niż demograficzny oraz 
wysokie koszty utrzymania pusto-
szejących budynków. Najbardziej 
poszkodowani w tym wszystkim 
są niestety uczniowie i nauczycie-
le. W związku z tym w Sosnowcu 
postawiono na gruntowną reformę 
edukacji. Chodzi o łączenie więcej 
niż dwóch szkół różnych typów 
w tak zwane centra kształcenia. 
Jest to możliwe od września 2012 
po reformie Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. W mieście już od 
kilku miesięcy trwała na ten temat 
burzliwa debata. Zaproponowane 
zmiany w szkolnictwie zawodo-
wym budziły kontrowersje nawet 
u niektórych polityków z rządzą-
cej Sosnowcem koalicji SLD-PO. 
W końcu doszło do nadzwyczajnej 
sesji rady miejskiej. 

Coraz mniej uczniów
- Wszystkie szkoły zostają. Nato-
miast ze względu na malejącą liczbę 
uczniów musimy podjąć decyzję, 
co dalej? Czy mamy utrzymywać 
fikcję i patrzyć na kolejny rok przy 
zerowym naborze w wielu szkołach 

zawodowych? Czy skorzystać z moż-
liwości, jakie daje nowe programo-
wanie unijne i rozwinąć nowoczesne 
szkolnictwo zawodowe wychodząc 
z naszą ofertą nie tylko do uczniów 
z Sosnowca, ale z całego regionu? 
Jeśli nie podejmiemy decyzji, zosta-
niemy w tyle – tłumaczył podczas 
sesji rady miasta Kazimierz Górski, 
prezydent Sosnowca.

Jak twierdzi koalicja rządząca 
tylko taka reforma edukacji może 
pomóc w obecnej sytuacji. Nabór 
maleje, a centra mogą być pomocą 
dla samych szkół. - Liczby nie są 
optymistyczne. W Zasadniczej Szkole 
Zawodowej wchodzącej w skład Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych na kierunek mechanik monter 
maszyn z 12 prognozowanych 
uczniów nie zgłosił się ani jeden. Na 
kierunku elektromechanik mamy 
zgłoszenia 3 z 12 uczniów, podobnie 
jak na kierunku operator maszyn. 
Niestety nie lepiej jest w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, gdzie do klasy o pro-
filu technik handlowiec zgłosiło się 4 
z 32 przewidzianych przez dyrekcję 
uczniów – wyjaśniła Agnieszka 
Czechowska-Kopeć, zastępca pre-
zydenta miasta.

Mimo że kilku radnych z koalicji 
rządzącej miało spore wątpliwości 
i zwracali uwagę na błędy w doku-
mentacji, to głosowanie zakończyło 
się podjęciem uchwał w sprawie po-
wstania Centrów Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego. Tak brzmi 

pełna nazwa projektu. Dwunastu 
radnych głosowało za powstaniem, 
jedenastu było przeciw, a jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Centrum, a tożsamość 
szkoły

Jak podkreślają radni, którzy prze-
głosowali uchwałę, utworzenie 
centrów nie spowoduje likwidacji 
jakiejkolwiek szkoły. Centra nie 
będą powstawały na bazie żadnej 
szkoły. Tworzyć je będą wszystkie 
placówki wchodzące dotychczas 
w skład zespołów, które zachowają 
swoją tożsamość. Pomysłodawcy 
uchwały podkreślają, że szkoły 
wchodzące w skład mają mieć 
większe możliwości, aby zachęcić 
młodzież do wybrania ich oferty. 
Dojdzie też możliwość przeprowa-
dzania kursów, z których większość 
będzie bezpłatna lub finansowana 
z funduszy Unii Europejskiej. Do 
zadań centrum będzie należało rów-
nież świadczenie usług z zakresu 

poradnictwa zawodowego i informa-
cji zawodowej, a także współpraca 
z pracodawcami. 

Wydaje się jednak, że dyskusja na 
temat reformy edukacji na tym się 
nie skończy. Najgłośniej przeciwko 
reformie protestowała opozycja, 
która zarzuca, że projekt został źle 
przygotowany i zabrakło szerokich 
konsultacji społecznych w tej spra-
wie. – Przede wszystkim reforma była 
przygotowywana na ostatnią chwilę 
i nie dopełniono wielu formalności. 
Razi brak konsultacji z pedagogami. 
Rozmawiałem z większością dyrek-
torów i mówią zgodnie, że to gwóźdź 
do trumny sosnowieckiej oświaty. 
Pieniądze pozyskiwane z Unii Euro-
pejskiej są obecnie dwa razy większe 
niż będą możliwe do zdobycia po tej 
reformie. Po drugie zabijany jest in-
dywidualizm tych szkół. Szkoły, które 
są znane i doceniane spotka kara, bo 
nie będą się już wyróżniać. Rządzą-
cym udało się ten projekt przepchnąć 

dopiero po kilku próbach, ale kto na 
tym zyska? Na pewno nie uczniowie. 
Jestem za promowaniem kierunków 
technicznych, ale na pewno nie w taki 
sposób – podkreśla Maciej Adamiec, 
radny opozycji. 

Centrum mechaniczne 
i usługowe

W stolicy Zagłębia Dąbrowskiego 
planowane jest powstanie dwóch 
jednostek, które zaczną działać 
już od września. Jedna w obszarze 
mechanicznym z siedzibą przy ulicy 
Kilińskiego, a druga w obszarze 
usługowym przy ulicy Grota Ro-
weckiego. – Nie kwestionuję, że 
w szkolnictwie zawodowym po-
trzebne są zmiany, ale na pewno 
nie tak rewolucyjne. Oczywiście, 
jeżeli reforma się nie uda, to w naj-
większym stopniu odbije się to na 
uczniach. Wtedy też nikt się nie 
będzie chciał się do niej przyznać. 
Mogę też powiedzieć z całą odpo-
wiedzialnością, że większość rad 
pedagogicznych była do tych zmian 
nastawiona negatywnie – mówi 
Janusz Kosałka, dyrektor Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
im. Jana Kilińskiego. 
Zwrócono też uwagę na inną 
kwestię. - Można było na począ-
tek utworzyć jedno centrum, które 
byłoby ratunkiem dla słabszych 
szkół, które mają problemy finan-
sowe. Ewentualnie - gdy projekt 
się sprawdzi – powołać drugą pla-
cówkę. Ustawa sama wskazuje, że 
jest miejsce zarówno dla szkół, jak 
i centrów edukacji, a w Sosnowcu 
wszystko zostało z góry narzucone. 
Nie mamy innego wyjścia, jak tylko 
do tego się dostosować – dodaje 
Janusz Kosałka. 

Czy reforma edukacji w Sosnowca 
okaże się skuteczna? Najważniejsze, 
żeby była korzystna dla uczniów. 
Przekonamy się o tym pewnie za 
kilka lat, kiedy wszystko i tak zwe-
ryfikuje rynek pracy. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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Po burzliwej dyskusji radni dali zielone światło reformie edukacji

W szkole przy ul. Kilińskiego ma być siedziba jednego z centrów edukacyjnych



Debata "Czy możemy być spo-
kojni o byt  polskiej przyrody 
i udział jej w zrównoważonym 
rozwoju Europy" odbyła się 
w sali kolumnowej. Głównym 
organizatorem był parlamen-
tarny zespół ds. zrównoważo-
nego rozwoju Europy. 

- Czy rzeczywiście możemy 
być spokojni o los człowieka 
i polskiej przyrody? Polska to 
unikatowy kraj, dzięki polskiej 
kulturze, dzięki polskiemu rol-
nikowi, leśnikowi zachowały się 
unikatowe zasoby przyrodnicze. 
Polska posiada pełną gamę ro-
dzimych gatunków roślin i zwie-
rząt. Istota zrównoważonego 
rozwoju, która przyświeca Unii 
Europejskiej, mówi, że należy 
chronić zasoby przyrodnicze, 
te zasoby mają służyć człowie-
kowi i kolejnym pokoleniom. 
Tak było w Polsce. Weszliśmy 
jednak do Unii Europejskiej 

i jesteśmy teraz zaniepokojeni 
tym, czy polskie zasoby przy-
rodnicze służą człowiekowi. 

W Puszczy Białowieskiej leżą 
ponad dwa miliony metrów 
sześciennych drewna, które 
ulega deprecjacji, a ludzie nie 
mają czym palić! Drugi przy-
kład to Rospuda. Nie powstała 
obwodnica Augustowa, a ga-
tunki roślin giną z tego powo-
du, że wyeliminowany został 
stamtąd człowiek. Trzeci przy-
kład  to lotnisko w Świdniku, 
gdzie w imię ratowania susłów 
wycięto ponad 140 hektarów 
lasu i ogłoszono to jako sukces 
negocjacyjny między siłami 
ekologicznymi a rządem. To 
przykłady, które budzą nie-
pokój - mówił profesor Jan 
Szyszko, przewodniczący 
zespołu ds. zrównoważonego 
rozwoju Europy.

O Hajnówce mówił Mieczy-
sław Gmiter, były burmistrz 

Hajnówki, członek stowarzy-
szenia SANTA Obrona Pusz-
czy Białowieskiej. - Na terenie 
Puszczy Białowieskiej obecnier 
występuje stan klęski żywioło-
wej. To cmentarzysko poprze-
wracanych drzew, gnijących 
w puszczy! Tereny puszczy i wo-
kół niej zamieszkuje w większo-
ści ludność niezbyt zamożna, 
która m.in. pozyskiwała opał, 
sprzątając las. Zrównoważo-
ny rozwój, który gwarantuje 
konstytucja, w Puszczy Biało-
wieskiej jest fikcją - opisywał 
Mieczysław Gmiter.

Głos zabrał również Józef Sa-
wicki, miejscowy przedsiębior-
ca. Wyliczał, że rocznie potrze-
buje 8-10 tys. metrów drewna. 
Niestety, z powodu ograniczeń 
nie jest w stanie pozyskać ta-
kich ilości ze swoich terenów. 
Drewno wozi więc z Litwy 
(brzozę) i Ukrainy (dęba). To 
wszystko powoduje, że kiedyś 
zatrudniał 80 pracowników, 
a dzisiaj 42. - W latach 90. 
w Hajnówce działało 680 zakła-
dów, a w 2007 roku były już tyl-
ko 64 - wyliczał Józef Sawicki.

Problemy Korbielowa przy-
bliżał Tadeusz Sołek, prezes 
Stowa r z ysz en ia  Roz woju 
Turystyki, Sportu i Rekreacji 
Korbielów-Pilsko.

- W Korbielowie pseudoekolo-
dzy blokują nam inwsestycję 
na Pilsku. Wyciągi w Kor-
bielowie pamiętają lata 80. 
Wtedy ta mejscowość była 
kurortem narciarskim. W tej 
chwili nie możemy unowocze-
śnić inwetsycji, bo przepisy, 
Natura 2000 blokują wszyst-
ko. Panowie z Pracowni na 
Rzecz Wszystkich Istot odkryli 
tam niedźwiedzia, wilka. Na 
Pilsku nigdy nie było gawry 
niedźwiedzia, a wilk przybie-
gał ze Słowacji!

Przepisy Natury 2000 pozwa-
lają inwestować w krajach za-
chodnich, w całej Unii, ale nie 
pozwalają unowocześnić wy-
ciągu w Korbielowie. Niestety, 
człowiek się nie liczy. Mieszkańcy 
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eko
HAJNÓWKA
AUGUSTÓW 

I KORBIELÓW
w SEJMIE

Czy możemy być spokojni o los polskiej przyrody? Takie pytanie 
postawiliśmy sobie w poniedziałek w Sejmie. Na posiedzenie przybyło 
kilkadziesiąt zdesperowanych mieszkańców Hajnówki.  Mniej liczebną,  ale 
równie mocną reprezentację wystawił Korbielów. Byli też przedstawiciele 
Augustowa, Miedznej oraz Świdnika. Wszystkich połączył jeden problem: 
pseudoekolodzy, którzy blokują rozwój nie tylko turystyczny, ale również, 
a może przede wszystkim, mocno ingerują w życie lokalnych społeczności. 
Wreszcie w Warszawie głośno zabrzmiał głos z terenu!

Wreszcie 
w Warszawie 

głośno zabrzmiał 
głos z terenu!

 Antoni Strzelecki



Ksiądz Leonid Szeszko, 
proboszcz parafii Naro-
dzenia św. Jana Chrzci-
ciela w Hajnówce:

Jest nacisk ze strony różnych 
środowisk, by Puszczę Biało-
wieską zrobić w całości parkiem 
narodowym. Nasza społeczność 
nie bardzo się z tym zgadza, 
z tym związane są wielkie 
problemy, przede wszystkim 
utrzymanie bytu tych ludzi. Nie 
mówię, że wszyscy mieszkańcy 
Hajnówki i okolic żyją z puszczy. 
Ale ich ojcowie, dziadkowie, 
pradziadkowie byli tymi, którzy 
spowodowali, że ta puszcza do 
dzisiejszego dnia chwała Bogu 
została, przetrwała. Niektóre 

środowiska ekologiczne chcą 
nam puszczę zamknąć, nie zga-
dzamy się na to, bo przecież pan 
Bóg dał nam naturę, więc trzeba 
ją wykorzystać. Nie mówimy, 
że wszystko chcemy wycinać. 
Niech będzie ochrona. Ale 
w granicach rozsądku. Nasza 
społeczność jest biedna, ludzie 
zbierają runo leśne, grzyby, 
pokrzywę, różne zioła. To, co 
natura daje. I dorabiają 100-200 
złotych do skromnych emery-
tur. Jak zostawimy puszczę na 
pastwę losu, to zostanie zdegra-
dowana. A niech ekolodzy zaj-
mą się cmentarzami, na których 
pełno jest sztucznych kwiatów!

Walenty Wasiluk, szef 
stowarzyszenia SAN-
TA Obrona Puszczy 
Białowieskiej: 

Nie pokładamy jakiś wielkich 
nadziei w tej debacie, ale uważa-
my ją jako kolejny krok do przo-
du. Mamy nadzieję, że sprawa 
trafi też do Unii Europejskiej. 
Temat naszej puszczy to jedna 
sprawa, ale obecnie rujnowana 

jest cała polska gospodarka, 
lasy itp. Całe Łapy zostały bez 
pracy! Zakłady polikwidowano, 
zniszczono m.in. najnowocze-
śniejszą cukrownię w Polsce, 
ludzie zostali bez pracy. Czasem 
mam wrażenie, że chodzi o to, 
by polski naród miał się coraz 

gorzej. Bolą działania pseudko-
ekologów, oni uważają, że popu-
lację ludzką należy zmniejszyć 
do góra miliarda ludzi Im chodzi 
o to, żeby ludzie żyli w ubóstwie.

Dr hab. Jacek Hilsz-
czański Instytut Ba-
dawczy Leśnictwa: 
Ochrona przyrody to niezwykle 
ważna rzecz, ale żeby ochrona 
przyrody odpowiednio funkcjo-
nowała, wymaga solidnych, kon-
kretnych podstaw naukowych. 

Dwa miesiące temu brałem 
udział w organizacji międzyna-
rodowego seminarium, w któ-
rym uczestniczyli naukowcy 
z krajów Europy Zachodniej, 
m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, 
odwiedzaliśmy kilka rezerwa-
tów w Polsce, m.in. również 
Puszczę Białowieską. Koledzy 
na odchodnym powiedzieli: nie 
róbcie tego błędu, który myśmy 
popełnili 50 lat temu. Dopiero 
teraz w wielu krajach naukow-
ców odkrywają pewne prawi-
dłowości, procesy kształtujące 
środowisko. To procesy związa-
ne z działalnością człowieka. To 
ona stworzyła warunki dla roz-
woju wielu organizmów, które 
w tej chwili na naszych oczach 
zanikają z rezerwatów. Czło-
wiek jest kreatorem środowisk 

zastępczych dla wielu cennych 
organizmów. 

Profesor Jan Szyszko, 
przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu ds. 
Zrównoważonego Roz-
woju Europy:

To spotkanie w Warszawie 
zostało poprzedzone spo-
tkaniami w terenie. Jeżdżąc 
po Polsce, spotykaliśmy się 
z wieloma problemami, które 
nękają miejscową ludność. 
Spotykaliśmy się z wieloma 
problemami, które są niezro-
zumiałe z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju. 
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pracują w Wielkiej Brytanii, Francji, 
bo nie ma u nich pracy w Korbielo-
wie - mówił Tadeusz Sołek.

Przedstawiciele gmin, dotkniętych 
działalnością pseudoekologów, sta-
nowczo powiedzieli, że nie zgodzą 
się na terror ekologiczny. - Minister 
środowiska, jako swoich doradców, 
przyjął pseudoekologów - wytykał 
Mieczysław Gmiter, były burmistrz 
Hajnówki. 

- U nas na koncie jest kwota z trze-
ma zerami, a u nich przewija się 
kwota z sześcioma - oburzał się 

Tadeusz Sołek.
W debac ie  ucz e s t n icz y l i 
dwaj duchowni, ksiądz ka-
tolicki i ksiądz prawosławny.  

- Człowiek jest koroną w istocie 
stworzenia, człowiek jest naj-
ważniejszy. Człowiek musi być 
chroniony, musi mieć swoje 
prawa. Tymczasem dzisiaj 
z człowiekiem nikt się nie liczy, 
a szczególnie władza. Władza ma 
służyć społeczeństwu, człowieko-
wi, a w tym momencie tego nie 
robi, bo utrudnia rozwój, niszczy 
polską gospodarkę. A działanie 

pseudoekologów można porów-
nać do działania sekt. A co robi 
sekta? Niszczy człowieka. Pseudo-
ekolodzy biorą za to pieniądze. 
Jak tak dalej pójdzie, będzie 
trzeba wyjść na ulice z kosami, 
widłami, jak za Leppera - mówił 
ks. Tomasz Duszkiewicz.

Wypowiedź księdza prawosław-
nego była bardziej stonowana.  
- My jesteśmy bardzo życzliwi, 
gościnni. Nasi praojcowie chronili 
puszczę, my staramy się o nią dbać 
- mówił ksiądz Leonid Szeszko, 
probiszcz parafii Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Hajnówce.

Dosłownie na chwilę zajrzeli 
również Mariusz Błaszczak, szef 
klubu PiS, i Ryszard Czarnecki, 
eurodeputowany. Po kilku mi-
nutach wyszli... Błaszczaka za-
atakowali potem przedstawiciele 
Korbielowa, musiał tłumaczyć, 
dlaczego zlekceważył temat. 

Na koniec prof. Jan Szyszko zade-
klarował, że do wszystkich tych 
miejsc zaprosi przedstawicieli Unii 
Europejskiej, którzy tak mocno 
sprzeciwiali się takim inwestycjom. 

Mariusz Błaszczak tłumaczy się na sejmowym korytarzu.

Czy możemy być spokojni o los polskiej przyrody?

Tak protestowali mieszkańcy Korbielowa w grudniu 2012 roku...

... a tak mieszkańcy Hajnówki w kwietniu 2013 roku.
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Nadzieją dla kopalni Borynia, 
która ponad dwa lata temu zosta-
ła połączona z kopalnią Zofiówka 
z powodu wyczerpywania się bazy 
zasobowej, jest złoże Żory-Warszo-
wice. Bez udostępnienia zasobów 
węgla znajdujących się w tym złożu 
żywotność ruchu Borynia ulegnie 
znacznemu skróceniu i szacowana 
jest na około 13 lat, czyli do 2025 
roku. Jeśli Borynia ma prowadzić 
wydobycie dłużej, musi sięgnąć po 
sąsiednie złoże węgla, którego udo-
kumentowane zasoby wynoszą 152 
mln ton węgla. To pozwoli prowadzić 
wydobycie ruchowi Borynia co naj-
mniej do 2042 roku.

Niezwykle istotny jest fakt, że 
do zasobów węgla w złożu Żory 
- Warszowice można dotrzeć pod-
ziemnymi wyrobiskami, korzystając 
z infrastruktury kopalni, a więc 
bez konieczności budowania no-
wego zakładu górniczego: szybów 
i składowisk odpadów górniczych. 
Takie rozwiązanie jest najbardziej 
korzystne dla środowiska naturalnego 
i najmniej uciążliwe dla mieszkańców. 

- Warto tu podkreślić, że z powodu pro-
jektowanej rozbudowy ruchu Borynia 
kopalni Borynia-Zofiówka nie wzro-
śnie zanieczyszczenie powietrza i wód, 
a wpływy eksploatacji na powierzchnię 
nie spowodują znaczących zmian 
w ukształtowaniu terenu, mieszcząc 
się z reguły w I lub II kategorii wpły-
wów, sporadycznie dochodząc do III 
kategorii, na terenach w niewielkim 
stopniu zurbanizowanym - słyszymy 
w JSW.

Złoże Żory – Warszowice zalega 
na obszarze trzech gmin: Żor, Jastrzę-
bia-Zdroju i Pawłowic. Warunkiem 
uzyskania koncesji jest wprowadzenie 
w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego zmian 
uwzględniających możliwość wydo-
bywania węgla kamiennego. Niestety 
trwające już ponad dwa lata starania 
spółki nie spotkały się ze zrozumie-
niem ze strony władz Żor. Podczas 
ostatniej sesji rady miasta żorscy 
radni przyjęli negatywną opinię do 
wniosku JSW dotyczącego zmiany 
zapisów w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które 
pozwoliłyby na wydobycie węgla 
w tym rejonie.

Poszło głównie o kwestię wy-
dobycia pod miastem. Waldemar 
Socha, prezydent Żor, tłumaczy, że 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego nie zabrania wydobywania 
kopalin, ale mówi, że pod terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę 
eksploatacja musi być prowadzona 
w sposób niepowodujący odkształceń 
powierzchni. A JSW chce wszędzie 

kopać „na zawał”, czyli pokryć szko-
dami górniczymi 20 procent miasta. 
- A co mamy otrzymać w zamian? 

Praktycznie nic. Gminy górnicze są 
często zamożne, jeśli na ich terenie 
zlokalizowane są kopalnie. Pod Żora-
mi miałaby kopać Kopalnia Borynia 
z Jastrzębia-Zdroju, czyli wszystkie 
podatki: podatek od nieruchomości 
i udziały w podatku od osób praw-
nych wpływałyby do budżetu naszego 
sąsiada. Żorom przypadłyby niewiel-
kie wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

i to najwcześniej za 15 lat - dowodzi 
Socha. Twierdzi, że z powodu szkód 
górniczych stracone byłyby również 

nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe, na których może być 
zbudowanych 1500 nowych domów, 
a 1000 już istniejących budynków ule-
głoby zniszczeniu. Straty dla budżetu 
miasta wynosiłyby 15-20 milionów 
złotych rocznie. - Dla takiego giganta 
jak JSW, która w zeszłym roku mia-
ła prawie miliard złotych zysku, to 
może niewiele, ale dla nas to ogromna 
kwota. Ale co gorsze, stracilibyśmy 
ostatnie tereny, dzięki którym możemy 
przyciągać nowych inwestorów i się 
rozwijać. Natomiast zawód i krzywda 
wyrządzona mieszkańcom naszego 
miasta, głównie Osin, Rogoźnej i Roju, 
jest niepoliczalna - tłumaczy Walde-
mar Socha.

JSW deklaruje, że jest otwarta na 
rozmowy z miastem. - Najlepszym 
dowodem na otwartość spółki na roz-
mowy z władzami miasta jest ustęp-
stwo, jakie uczyniła w czasie jednego 
z wcześniejszych spotkań, rezygnując 
z fedrowania pod planowanymi stre-
fami ekonomicznymi, na czym bardzo 
zależało prezydentowi miasta. Niestety 
mieszkańcom wciąż wmawia się, że 
planowana eksploatacja będzie pro-
wadzona pod rynkiem i osiedlami, co 
też jest niezgodne z prawdą - słyszymy 
w JSW.

Zgodnie z przedstawionym 
władzom Żor projektem eksploata-
cji, miałaby ona być prowadzona 
pod dziesięcioma procentami po-
wierzchni terenów miasta w części 
dzielnic Rój, Rogoźna i Osiny. - Nie 
ma zatem mowy o eksploatacji pod 
osiedlami, a tym bardziej pod żorskim 
rynkiem. Wpływy, jakie zaplanowano 
na terenie objętym eksploatacją, to 
I i II kategoria szkód  górniczych, 
a więc najniższe z możliwych. Jest 
na nie odporny każdy nowo budo-
wany i zabezpieczony budynek, a w 
przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
uszkodzeń przedsiębiorca górniczy 
jest zobowiązany do jego naprawy 
w trybie ustawy prawo geologiczne 
i górnicze - deklaruje JSW.

Wcześniej prezydent Żor oskar-
żył przedstawicieli spółki węglowej 
wręcz o próby korumpowania rad-
nych! W "Kurierze Żorskim" Wal-
demar Socha napisał: "Przeciąganie 
radnych na swoją stronę odbywało 
się różnymi metodami. Niektórych 
zapraszano na grupowe spotkania 
na miejscu i na wyjeździe, z wieloma 
wysłannicy JSW odbyli indywidu-
alne spotkania 'przekonywające', 
oferowali pracę bliskim, dotacje dla 
klubów sportowych i innych organi-
zacji. Niektórzy radni są zatrudnieni 
w kopalniach JSW, więc jest oczywi-
ste, jak będą głosowali. Niestety ta 
taktyka przynosi efekty. 

Władze Żor blokują rozwój kopalni Borynia, należącej do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Bez zgody na fedrowanie pod miastem zakład może przestać 
funkcjonować już w 2025 roku! Zakład zatrudnia trzy tysiące osób, w tym wielu 
mieszkańców Żor.

Blokują rozwój 
kopalni

 Antoni Strzelecki
fo

to
: m

at
er

iał
y 

pr
as

ow
e 

JS
W

fo
to

: m
at

er
iał

y 
pr

as
ow

e 
JS

W



www.kurierpolski24.plIV Ekobariery

Niedługo może się okazać, że 
większość radnych jest skłonna 
zagłosować w interesie prywat-
nej spółki, a nie prawie 60 tysię-
cy mieszkańców".

Słowa Sochy wywołały w mie-
ście oburzenie. Radni poczuli się 
dotknięci, zareagowała również 
spółka węglowa. "Stanowczo pro-
testujemy przeciwko sugestiom 
pana prezydenta, jakoby przedsta-
wiciele JSW próbowali w sposób 
niestosowny wpływać na decyzje 
żorskich radnych. Przedstawiciele 
kopalni kontaktowali się z radnymi 
wyjaśniając zarówno korzyści, jak 
i przewidywane następstwa górni-
czej działalności. Były to spotkania 
informacyjne (...). Przeprowadzili-
śmy wiele rozmów z panem prezy-
dentem, podczas których - mimo 
wielu ustępstw z naszej strony - nie-
stety nie udało się nam porozumieć" 
- napisała spółka w oświadczeniu.

Zamieszaniu z niepokojem 
przyglądają się pracownicy JSW. 
- Węgiel jest tu, a nie gdzie indziej 
i trzeba go wydobyć. Do Boryni 
trafiłem w 1995 roku, bo to była 
najpewniejsza praca i tak zostało 
do dziś. Tylko kopalnie gwarantu-
ją stałą i godziwie płatną pracę. 
Chciałbym, by taką szansę dostały 
także nasze dzieci – mówi Michał 
Staniszewski, sztygar zmianowy 
z ruchu Borynia KWK Borynia 
– Zofiówka.

Jarosław Zagórowski, prezes JSW

W JSW S.A. pracuje około 23 tysiące 
osób, a w całej Grupie Kapitałowej  
ponad 30 tysięcy.  Zdecydowana 
większość pracowników Grupy Ka-
pitałowej to mieszkańcy regionu. 
Kilka tysięcy pracowników JSW 
S.A.  to również mieszkańcy Żor. 
Niestety trwające już ponad dwa 
lata starania spółki nie spotkały się 
ze zrozumieniem ze strony władz 
Żor. Władze miasta muszą jednak 
zdawać sobie sprawę z tego, że 
biorą na siebie odpowiedzialność 
za tysiące miejsc pracy. Ich obawy 
o skutki planowanej inwestycji są 
jak najbardziej zrozumiałe, ale nie 
powinny przesądzać w tak drastycz-
ny sposób o przyszłości górnictwa 
w rejonie Żor i zablokowaniu in-
westycji decydującej o przetrwaniu 
najbliższej im kopalni, szczególnie 
że w grupie kapitałowej Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej pracuje 
obecnie 2,5 tysiąca mieszkańców 
Żor, a każde miejsce pracy w gór-
nictwie generuje od 3 do 5 miejsc 
pracy w firmach okołogórniczych.

Andrzej Tor, zastępca prezesa 
zarządu JSW SA  ds. technicznych

Bez inwestowania w nowe złoża 
za kilkanaście lat spółka będzie 
musiała ograniczyć wydobycie, a to 
oznacza likwidację tysięcy miejsc 
pracy. Poza tym działalność górnicza 
w Polsce jest regulowana prawem 
geologicznym i górniczym, pra-
wem ochrony środowiska i ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i spółka ściśle się do 
nich stosuje. Zasady uzyskiwania 
koncesji na wydobycie kopalin 
również są ściśle określone prawem 
i na każdym etapie przygotowywa-
nia dokumentacji analizowane są 
zagadnienia związane z ochroną 
środowiska naturalnego. Nic też 
nie dzieje się bez wiedzy gminy.  
Zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami plany ruchu zakładów 
górniczych są opiniowane przez 
wójtów, burmistrzów lub prezyden-
tów miast.

Waldemar Socha, prezydent Żor

Zarzucanie nam, że brak naszej 
zgody spowoduje za kilkanaście lat 
likwidację trzech tysięcy miejsc pracy 
(z czego ok. 10 proc. to żorzanie) jest 
niegodną demagogią. Jastrzębska 
Spółka Węglowa, podobnie zresztą 
jak i inne przedsiębiorstwa górnicze, 
zlikwidowała już niejedną kopalnię 
i wtedy przenosiła pracowników do 
innego zakładu. Tak będzie również 
w przypadku Kopalni Borynia. Jeśli 
JSW będzie znajdowała nabywców 
na swój węgiel, a nie wydobędzie go 
spod Żor, to po prostu wydobędzie 
go w innych kopalniach. fo
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Bieżnia do połowy dobra...
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Amatorski Klub Sportowy istnieje od 1910 roku i jest jednym z najstarszych działających klubów na Śląsku. Jego wychowankowie od ponad stu 
lat osiągają liczne sukcesy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Po likwidacji ponad 70-letniego obiektu znajdującego się przy ulicy Parkowej 
w Chorzowie, sekcja pozostała bez bazy treningowej. Aby całkowicie nie zawieszać działalności, grupa lekkoatletyczna przeniosła się na 
Stadion Miejski przy ulicy Lompy. Obiekt wybudowany w 2000 roku jest jednak w coraz gorszym stanie i  nie spełnia minimalnych  standardów.

Po wielu latach poszukiwań inwestora, 
władze miasta zdecydowały się w 2004 
roku na sprzedaż terenów AKS-u znaj-
dującego się między ulicą Katowicką, 
a Parkową. W miejscu historycznego 
stadionu wybudowanego w latach 20. 
powstał  supermarket. Lekkoatleci tre-
nowali już wtedy na nowo wybudowa-
nym obiekcie przy ulicy Lompy, który 
miał im zapewnić idealne warunki 
do ćwiczeń. - Niestety przy budowie 
podjęto wiele złych decyzji. Firma wy-

konująca obiekt została zlikwidowana 
jeszcze przed poprawkami, które oka-
zały się konieczne już po dwóch latach 
użytkowania bieżni. Podłoże wykonano 
nieprawidłowo, były też poprawki in-
nego rodzaju- okazało się że bieżnia 
jest za krótka. Pojawiły się nierówności 
w postaci wybrzuszeń. Były już trzy 
remonty, a za chwilę będzie czwarty, ale 
stadionowi wciąż daleko do doskona-
łości. Tak naprawdę należałoby jeszcze 

zmodernizować połowę bieżni. Jak się 
niedawno dowiedzieliśmy, na razie do 
tego nie dojdzie. Administrator obiektu 
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu 
poinformował nas, że obecnie jest to 
nie realne ze względów finansowych - 
mówi prezes Towarzystwa Sportowego 
TS AKS Chorzów, Ryszard Mateusiak.

W klubie trenuje wielu wybitnych 
sportowców specjalizujących się 
w różnych dyscyplinach. Jednym 
z nich jest Magdalena Gorzkowska. 
Chociaż lekkoatletka ma dopiero 21 lat, 
już teraz może się poszczycić sporymi 

sukcesami. Jest to m.in. Mistrzostwo 
Śląska w biegu na 200 i 400 metrów, 
20 miejsce na Mistrzostwach Europy, 
oraz 4 miejsce w biegu na 400 metrów 
podczas Mistrzostw Polski Seniorek. 
W ubiegłym roku zawodniczka TS 
AKS Chorzów pojechała również na 
olimpiadę w Londynie reprezentując 
nasz kraj w sztafecie 4x400 metrów. 
W trakcie tegorocznych Halowych 
Mistrzostw Polski Seniorów zdobyła 

srebrny medal. Podziw budzą również 
dokonania wielokrotnej mistrzyni 
Śląska w rzucie młotem, Aleksandry 
Kokowskiej oraz Agnieszka Gortel-Ma-
ciuk - czterokrotnej Mistrzyni Polski 
w półmaratonie i zwyciężczyni wielu 
ogólnopolskich maratonów. Mimo 
tak dużych sukcesów zawodnicy nie 
mają zapewnionych odpowiednich wa-
runków do treningu. Brakuje również 
środków finansowych. - Zawodnicy 
klubowi mają z tym duży problem. Nie 
można się dobrze przygotowywać do 
zawodów w takich warunkach. Mamy 
tu wybitnych zawodników, którym nie 
jesteśmy w stanie zapewnić odpowied-
nich warunków. Ponadto wiele kosztów 
muszą pokrywać z własnej kieszeni. To 
jest absurd, ale taki jest właśnie obraz 
polskiego sportu - mówi Janusz Droz-
dek, wiceprezes TS AKS Chorzów.

Sukcesy osiągają nie tylko lekkoatleci. 
Świadczy o tym przykład Macieja Polo-
ka, posiadacza czarnego pasa w jiu-jitsu 
i wielokrotnego Mistrza Świata i Euro-
py w Grapplingu. Jak sam przyznaje, 
zawodnicy uprawiający sztuki walki też 
nie mają łatwo - Mimo starań zarządu, 
nie możemy tutaj regularnie trenować. 
Jest za dużo chętnych, sala jest zbyt ob-
łożona. Z tego powodu musimy płacić 
za wynajem sal w innych częściach 
miasta. To pochłania ogromne koszty. 
W najbliższym czasie przeniesiemy 
się na inny obiekt. Umożliwi nam to 
normalnie trenowanie, ale będziemy 
musieli kupić matę. To koszt rzędu 20 
tysięcy złotych - mówi zawodnik.

Obiekt przy ulicy Lompy miał być 
jednym z najnowocześniejszych w na-
szym regionie. Nie wszystkie plany 
udało się jednak zrealizować. Władze 
miasta zrezygnowały m.in. z pomysłu 
wybudowania hali lekkoatletycznej. 
Zimą zawodnicy trenują w salach lek-
koatletycznych, za które muszą płacić 
- i to nie mało. Kłopoty z regularnym 

trenowaniem mają również sportowcy 
uprawiający pchnięcie kulą. Rzutnia 
treningowa ze względów bezpieczeń-
stwa została tymczasowo zamknięta. 
Na jak długo? Nie wiadomo. Póki co 
nie ma środków na zainstalowanie 
odpowiednich zabezpieczeń. Trenin-
gi odbywają się zaledwie kilka razy 
w tygodniu na płycie głównej boiska. 
W momencie gdy TS AKS opuszczał 
swoją siedzibę przy ulicy Parkowej, 
dyrektor powstającego tam marketu 
obiecał klubowi finansowe wsparcie. 
Początkowo zarząd marketu wywiązy-
wał się z umowy, ale od kilku lat do kasy 
klubowej nie wpłynęła nawet złotówka.

Zupełnie inne stanowisko na temat 
działalności klubu oraz stanu stadionu 
przy ulicy Lompy przyjmują przedsta-
wiciele Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu w Chorzowie. - Zawsze sta-
ramy się dbać o odpowiednie warunki 
dla użytkowników podległych obiek-
tów, dlatego stadion przy jest od kilku 
już lat sukcesywnie modernizowany 
i wzbogacany. Tylko w latach 2010-

2012 m.in. na budowę rzutni bocznej, 
naprawy tartanu oraz zakup sprzętu 
sportowego przeznaczono ponad milion 
złotych – informują administratorzy 

obiektu. Dotychczas przeprowadzone 
modernizacje nie są jednak wystar-
czające. Stan bieżni w dalszym ciągu 
uniemożliwia organizowanie imprez 
sportowych na chorzowskim stadionie. 
Zastrzeżenia mają nie tylko zawodnicy, 
ale i sędziowie. - Na bieżni pojawiają się 
uwypuklenia, które stwarzają ryzyko 
kontuzji - zwłaszcza zawodnikom bie-
gającym na krótkich dystansach. Bieżnia 
jest systematycznie remontowana, ale 
tak naprawdę trzeba by ją postawić na 
nowo. Zawodnicy AKS-u często muszą 
trenować na innych obiektach, a stadion 
nie jest dopuszczany do zawodów. – 
zaznacza przewodniczący Krajowej 
Komisji Sędziowskiej, Jerzy Merchel.

Władze klubu od lat nie potrafią osią-
gnąć porozumienia z administratorem 
obiektu. Jedno jest pewne - obecna 
sytuacja nie sprzyja trenowaniu i prawi-
dłowemu rozwojowi zawodników.  - Co 
roku pojawią się dodatkowe koszty. Coś 
trzeba zrobić z z możliwością uprawia-
nia sportu zimą, z dotowaniem lekkiej 
atletyki i innych dyscyplin sportowych. 

Nie może być tak, że ciągle borykamy 
się z coraz większymi problemami 
i jesteśmy z nimi sami - kończy Ry-
szard Mateusiak.

Ryszard Mateusiak prezes Towarzystwa Sportowego TS AKS Chorzów

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
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Zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego, aby dokonać 
adopcji dziecka niezbędne jest złożenie 
wniosku przez przysposabiającego do 
sądu opiekuńczego o dokonanie przy-
sposobienia. Sąd orzeka o przysposo-
bieniu po przeprowadzeniu rozprawy, 
na którą wzywa przysposabiającego 
oraz osoby, których zgoda na przy-
sposobienie jest potrzebna. Natomiast 
nie wzywa się na rozprawę rodziców, 
którzy wyrazili zgodę na przysposo-
bienie ich dziecka w przyszłości bez 
wskazania osoby przysposabiającego.

Należy zwrócić uwagę na istot-
ną zmianę Kodeksu postępowania 

cywilnego, która weszła w życie dni 1 
stycznia 2012 r., w konsekwencji, której 
przed wydaniem orzeczenia sąd opie-
kuńczy sprawach o przysposobienie 
bada kwalifikacje moralne, zdrowotne 
oraz sytuację materialną przysposabia-
jącego, w tym celu występuje o opinię 
ośrodka adopcyjnego, a jeżeli jest to 
uzasadnione dobrem dziecka również 
rodzinnego ośrodka diagnostyczno-
-konsultacyjnego, poradni zawodo-
wo-wychowawczej lub innej placówki 
działającej w tym zakresie.

Należy zwrócić uwagę, iż adop-
tować można wyłącznie osobę mało-
letnią, czyli taką, która nie ukończyła 

osiemnastu lat oraz tylko dla jej dobra. 
Zasadę dobra dziecka, należy traktować 
jako najistotniejsze założenie, ponie-
waż znajduje ona odzwierciedlenie we 
wszystkich uregulowaniach odnoszą-
cych się do przysposobienia. Polski 
ustawodawca, mając na względzie 
ułatwienie przysposobienia, ograni-
czył liczbę przesłanek, czyli warunków 
jego dopuszczalności do niezbędne-
go minimum.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym 
i Opiekuńczym przesłanki przysposo-
bienia można podzielić na trzy grupy.

Do pierwszej z nich należą wa-
runki dotyczące osoby, która ma być 

przysposobiona. Jak już wskazano 
powyżej adoptować można wyłącznie 
osobę małoletnią.

Druga grupa odnosi się do przesła-
nek jakie musi spełnić przysposabiają-
cy. M.in.: musi on wyrazić wolę (zgodę) 
usynowienia oraz pomiędzy przyspo-
sabiającym, a przysposobionym musi 
istnieć odpowiednia różnica wieku.

Ostatnia grupa warunków od-
nosi się do osób trzecich polegająca 
na konieczności uzyskania od nich 
zgody na przysposobienie. Chodzi 
mianowicie o zgodę: rodziców dziecka, 
jego opiekuna oraz zgodę małżonka 
przysposabiającego. 

Przedstawione powyżej pokrótce 
warunki oraz postępowanie związane 
z adopcją dziecka na pierwszy rzut 
oka mogą wydawać się całkiem sporą 
barierą do pokonania, aby formalnie 
obciąć pieczę nad dzieckiem naszego 
partnera. Jednak wizja stworzenia 
pełnej i kochającej się rodziny jest 
na pewno silniejsza niż konieczność 
przebrnięcia przez gąszcz przepisów. 

Dominika Widera
radca prawny
Widera & Widera Kancelaria Radców 
Prawych sp.p.
ul. Staromiejska 2/4,
40-013 Katowice

Przysposobienie 
pasierba

Przysposobienie oznacza powstały z woli osób zainteresowanych taki stosunek prawny, jaki istnieje między 
rodzicami, a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, w ramach którego powstają między przysposa-
biającym, a przysposobionym wszelkie obowiązki i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodziciel-
skiego, takie jak stan cywilny polegający na pochodzeniu jednej osoby od drugiej, władza rodzicielska,  
czy też obowiązek alimentacyjny.

Każdy kierowca, wcześniej czy 
później, musi odwiedzić serwis 
(warsztat) samochodowy. Już tylko 
naprawdę bardzo nieliczni (pomija-
jąc mechaników), własnymi rękami 
i we własnym zakresie są w stanie 
naprawić swój pojazd. Trzeba więc 
rozstrzygnąć dylemat gdzie i czym 
nasze auto naprawiać?

Pierwsza część tego dylematu doty-
czy miejsca naprawy. Czy udać się do 
autoryzowanego przez producenta 
serwisu czy może dużego, ale nieza-
leżnego warsztatu, a może do pobliskie-
go warsztaciku prowadzonego przez 
lokalną „złotą rączkę”? Każde z tych 
rozwiązań ma swoich zwolenników 
i przeciwników, każde wydaje się mieć 

plusy i minusy i tak naprawdę nikt za 
nas nie dokona takiego wyboru.
Można jednak mówić (pisać) o swego 
rodzaju schematach, które zależą od 
tego jak nowym autem jeździmy. Inny 
punkt widzenia będziemy bowiem 
mieli jeżdżąc nowym samochodem 
o wartości kilkudziesięciu i więcej 
tysięcy złotych, inny podróżując kil-
ku-kilkunastoletnim samochodem 
o stosunkowo niewielkiej wartości 
rynkowej. W pierwszym przypadku, 
zwłaszcza gdy auto jest na gwarancji, 
będziemy bardziej skłonni do korzysta-
nia z serwisów autoryzowanych przez 
producenta. W drugim liczyć się będzie 
na ogół jak najniższa cena.
Wybór miejsca serwisowania czy napra-
wy auta jest też z reguły wyborem tego, 
jakie części zostaną użyte do naprawy, 
co wiąże się z drugą częścią postawione-
go na początku dylematu. Autoryzowa-
ne serwisy będą zasadniczo oferowały 
nam oryginalne części firmowane logo 
producenta auta, które najczęściej będą 
droższe od tzw. zamienników. (Chociaż 
i w tym przypadku są już wyjątki, gdyż 
np. Renault w swoich serwisach oferu-
je dla starszych aut części sygnowane 
marką Motrio).
Generalnie należy mieć świadomość, 
że koncerny motoryzacyjne produkują 

samochody, ale nie wytwarzają we 
własnym zakresie wszystkich części 
i podzespołów, gdyż byłoby to dla nich 
kompletnie nieopłacalne i po prostu 
głupie. Stawiając swoje firmowe wy-
magania co do parametrów akcesoriów 
(lub akceptując proponowane) kupują 
od specjalizujących się w tych dzie-
dzinach producentów m. in. opony, 
akumulatory, sprzęgła, szyby, żarówki, 
fotele, liczne systemy elektroniczne czy 
poduszki bezpieczeństwa. I ci produ-
cenci, jedną część swych wyrobów pa-
kują w kartony z logo producenta, ko-
lejną w opakowania ze swym własnym 
logo i niekoniecznie pod względem 
jakości będą się one od siebie różniły. 
Może zdarzyć się też, że ta sama firma 
wypuści trzecią serię produktu o nieco 
gorszych parametrach pod zupełnie 
inną nazwą handlową...
Do konkretnego modelu i rocznika 
samochodu możemy dostać część 
sygnowaną nawet 4-6 różnymi logo 
(co jednak nie oznacza automatycznie 
różnych producentów, bo duże sieci 
hurtowni mogą sobie zażyczyć użycie 
na opakowaniu własnej marki). Nieste-
ty, różnica w cenie może być naprawdę 
duża, np. za tę samą część od 60 do 
180 złotych. Tak więc, przeciętnemu 
kierowcy będzie się w tym naprawdę 

trudno połapać, zwłaszcza iż wyższa 
cena może wcale nie oznaczać lepszej 
jakości. Nie ma tu reguły. Rynek części 
zamiennych na tzw. wtórny rynek jest 
bardzo rozbudowany i oprócz towa-
rów świetnej jakości zdarzają się po 
prostu buble. To nawet nie jest tak, że 
wszystkie części tego samego produ-
centa mają taką samą jakość. Np. klocki 
hamulcowe warto wziąć od jednego 
producenta, a amortyzatory od innego. 
Trzeba ponadto pamiętać o tysiącach 
aut, które każdego roku są kradzione 
lub trafiają na złom i są rozbierane na 
części do dalszej sprzedaży...
Niewątpliwie, dla użytkownika sa-
mochodu wybór miejsca oraz logo 
producenta części zamiennych może 
być dużym problemem, bo – jak widać 
z powyższych rozważań - nie ma tutaj 
prostych rozwiązań. Mając nowe (do 
3-4 lat) auto rozsądne wydaje się trzy-
mać autoryzowanych serwisów, chociaż 
korzystanie z tzw. serwisów niezależ-
nych wcale nie musi nas pozbawić praw 
gwarancyjnych! Mając już nieco starsze 
auto jak najbardziej można szukać tań-
szej alternatywy. Niewątpliwie jednak, 
podstawą naszego wyboru powinno 
być zaufanie do serwisu (warszta-
tu), gdzie planujemy naprawić auto. 
(Maciej Rzońca)

Jakie części,
gdzie naprawiać?
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Podziękuj Bliźniętom – tylko one 

wiedzą, ile trzeba było włożyć wysiłku, 
żeby wszystko sprawiało tak dobre wra-
żenie. Kłopoty ze zdrowiem okażą się 
mniej poważne, niż to wynikało z opisu 
w liście.

Ryby 21.02. – 20.03.
Przez kilka dni będziesz musiał po-

radzić sobie bez ulubionych przyborów. 
Przed tobą ciężka praca – może tak być 
również w przyszłym tygodniu. Przesuń 
więc umówione spotkania.

Baran 21.03. – 20.04.
Twoje propozycje znajdą uznanie 

nie tylko w oczach przełożonych, ale 
również u kogoś więcej. Szczególnie 
koniec tygodnia zaliczysz do udanych, 
oczywiście pod warunkiem, że nie prze-
gapisz niektórych okazji.

Byk 21.04. – 21.05.
W tym tygodniu uda się zakoń-

czyć porządki. Teraz czas na oddech. 
Odpoczynek w sprawdzonym gronie 
– taka powinna być twoja nagroda. 
Pewnego wieczoru okaże się, że nie 
tylko ty lubisz filmy i długie spacery. 

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Skorzystaj z propozycji Skorpiona. 

Tym razem wszystko powinno się udać, 
tym bardziej, że w poniedziałek będziesz 
znowu wypłacalny. Jednak część spo-
tkań trzeba będzie odwołać.

Rak 22.06. – 22.07.
Późny powrót do domu zwieńczy 

towarzyski skandal. Tym razem nie skoń-
czy się na „tradycyjnej” utarczce. Musisz 
zrehabilitować się – nie zmarnuj, przez 
własne lenistwo, sobotniej okazji.

Lew 23.07. – 22.08.
W piątek poprawi się znacząco twoja 

sytuacja finansowa – będzie można myśleć 
spokojniej o zbliżających się wydatkach. Jak 
widzisz zyskałeś nowych przyjaciół, a two-
je rady pomogły komuś osiągnąć życiowy 
sukces.

Panna 23.08. – 22.09.
Licz się z tym, że wasze sobotnie 

wyjście przejdzie do towarzyskich opo-
wieści. Kilka spokojnych wieczorów po-
może ci wrócić do normy.

Waga 23.09. – 23.10.
W tym tygodniu będziesz miał 

sporo spraw do załatwieni Uważaj, 
żeby nie pogubić się w terminach. 
Pocieszające jest to, że czeka cię 
miły wieczór. Zadbaj o garderobę, bo 
od pewnych norm i obyczajów nie ma 
ulg i wyjątków.

Skorpion 24.10. – 22.11.
To nie twoja wina, że stałeś się 

przyczyną nowego konfliktu. Już niedłu-
go będziesz mógł wykazać się swoimi 
umiejętnościami. Trudno, lepiej będzie, 
jeśli wycofasz się po cichu z całe-
go przedsięwzięcia.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
W sobotę koncert, a w niedzielę 

kino. Nowi znajomi będą chcieli „na siłę” 
zawrzeć znajomość. Lepiej teraz wymi-
gać się, by uniknąć poważniejszych kon-
sekwencji takich spotkań.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Nie ma innej rady – trzeba odwołać 

parę służbowych wyjazdów. Tylko w ten 
sposób będziesz mógł dotrzymać tych 
kilku ważnych terminów. Przygotuj się 
w sobotę na większe zakupy i to w dużym 
towarzystwie.                       
                                              Hogatha

lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI

 Chcesz sprzedać lub wynająć miesz-
k a n i e  l u b  d o m ?  Z a d z w o ń  
tel.32 203 75 97, 603 24 23 44 DOM

 Sprzedam mieszkanie 2-pok, 
ul.Złota blisko Parku Śląskiego, 40m, 
pa r ter,  ba l kon,  co,   128t ys .  
Tel.: 603 24 23 44 DOM

 Sprzedam mieszkanie 2-pok, 
ul.Słoneczna, VIIp, balkon, co, 140tys. 
Tel.: 603 24 23 44 DOM

 PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne miesz-
k a n i e  d w u p o k o j o w e  
w Katowicach na ul. Kantorówny.  
Tel. 604 500 812

 Do sprzedania dom wolnostojący, 
dwukondygnacyjny usadowiony na 
działce ok.500m2.   Tel. 603 242 344

 Oferujemy do sprzedaży mieszkanie 
usytuowane na piątym piętrze w bloku 
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881

  Oferujemy do sprzedaży mieszkania 
o pow. 75mkw położone na os. Odro-
dzenia w Katowicach Piotrowicach.  
Tel. 790 800 206 

 Mieszkanie na 4 piętrze w bloku. 
Powierzchnia użytkowa mieszkania 
57mkw + piwnica. Tel. 513 779 692

 Mieszkanie trzypokojowe o po-
wierzchni użytkowej 63 m2 drugie 
piętro w  bloku Dąbrowa Górnicza.  
Tel. 506 232 936 

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Sprzedam Nissan Primera 
Tel. 516 303 594

 PILNIE SPRZEDAM! Mercedes 
S p r i n t e r  9 0 2 ,  1 9 9 9  r o k .  
Tel. 518 690 892. 

 Sprzedam zadbanego opla corse. 
Tel. 661 686 098  

 Sprzedam Opla Astra stan bdb.  
zadbana 1997. Tel. 782 064 327 

 Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI 
(54K M) (d r ug i  wła śc ic ie l). 
Tel. 504 852 826.

P R A C A

 Zatrudnię studentkę do sklepu  
o d z i e ż o w e g o  w  S o s n o w c u .  
Tel. 604 895 534. 

 Poszukujemy osoby z doświadcze-
niem do pracy w biurze nieruchomości 
w Katowicach, Tel. 603 242 344 

 Zatrudnię Kucharza lub Kucharkę 
z doświadczeniem. Tel. 32 7636322 

 Poszukuję do stałej współpracy 
doświadczonych krawcowych z woj. 
Śląsk iego lub Małopolsk iego. 
Tel. 730-148-460 

 Zatrudnię pracownika z prawem 
jazdy kat. B na stanowisko telemonter.  
Tel. 506 106 626 

 Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie 
sportowym. Tel. 602 326 045  

 Poszukuję telemarketera,telemarke-
terki z terenu woj. śląskiego. 
Tel. 503 088 116.

 Szukamy energicznych pracowni-
ków do pracy w firmie finansowo-praw-
nej. Tel. 516 187 725.

 Firma z Poznania zatrudni do prac 
budowlanych. Tel. 607-044-750.

 Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu 
zatrudni dostawców z własnym autem 
(najlepiej LPG) dobre warunki finanso-
we. Tel. 512 375 820

 Praca dla murarzy w Warszawie, dla 
zainteresowanych więcej informacji 
telefonicznie po godz. 15:15. 
Tel. 793 088 470

 Zatrudnię solidne osoby do rozkle-
jania ulotek na terenie całego Śląska od 
poniedziałku do soboty od 8-14.  
Tel. 515 875 463 

lacji  tel. 513-367-700U S Ł U G I
 Pranie, czyszczenie dywanów, wy-

kładzin. Korzystamy z maszyn KAR-
CHER. Tel. 605-120-916

 Elektryk – Instalacje elektryczne 
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV 
– możliwość podbicia gwarancji. 
Tel. 503-846-676

 KAMIENIARSTWO GRANIT 
KRZYSZTOF NIEMIEC Sosnowiec Milo-
wice Saturnowska 2. Tel. 609 677 775

 Wynajem samochodów do ślubu 
Katowice tel. 664-025-604

 DIVA NAILS  KOSMETYKA STY-
LIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne 
ceny Katowice Piotrowice. Tel.665 535 489

 Naprawa, profesjonalny tuning  
samochodów. Tel. 518-778-863

 Meble kuchenne, biurowe,szafy na 
dowolny wymiar, garderoby oraz zabu-
dowa wnęk. Tel. 602 608 749 

 Zapewniamy profesjonalny montaż, 
przegląd klimatyzacji i wentylacji 
Tel. 513-367-700

 Skup samochodów cały Śląsk. 
Tel. 510-389-890

 Malowanie domów – elewacja, 
tynki, docieplenia i inne prace remon-
towe, tel. 793-959-540
 
lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Sprzedam piekarnik do chleba LIDL 
SILVERCREST NOWY GWARAN-
CJA. Tel. 608 017 108

 KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIW-
NE: ETYKIETY, PODSTAWKI, RE-
KLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369 

 Sprzedam odbiornik szerokopasmo-
wy AOR AR-mini 700zł Katowice  
e-mail: dr1126@vp.pl 

 Zabytkowy gramofon, nakręcany, 
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby, wersja 
podróżna. Cena: 500zł . Tel. 607 311 444

 Sprzedania akordeon w bardzo 
dobrym stanie Weltmeister Amigo 80 
b.3ch.kol.perłowa wiśnia. Cena: 850 zł. 
Tel. 535 284 107

 Sprzedam Starą Maszynę do Szycia 
LADA stan dobry, całkowicie sprawna. 
Cena: 70 zł. Tel. 500 283 799

Usługi  fryzjerskie 
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

697 143 799

l parkietów
l desek
l schodów

CYKLINOWANIE 

solid
nie 

Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  LOKALNY
 KRAJOWY 

MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

Ogłoszenia drobne 
do 10 słów GRATIS!

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

BIURO REKLAMY
40-301 Katowice, ul. Budowlana 5g 

tel. 32 494 33  57

Poszukujemy Dziennikarza 
 Wymagana duża samodzielność. 

 Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów. 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego 
na adres: zarzad@mediagold24.pl

KONKURS  KONKURS
Gdzie można założyć rzęsy na pasku?

A. w zakładzie fryzjerskim
B. u profesjonalnej kosmetyczki

C. samodzielnie w domu

Do wygrania  para oryginalnych 
rzęs na pasku firmy NEICHA

 Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych 
kartkach pocztowych na adres redakcji:

Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice. 

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Data emisji:  ..........................................   Podpis: ......................................

Nazwisko / Firma: .......................................................................................

............................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................

 ..........................................................................................................................

.......................................................  NIP: ........................................................
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Oblał żonę 
wrzątkiem
Rodzinny dramat w Żorach. 
Podczas małżeńskiej kłótni mąż 
oblał twarz żony wrzątkiem. 
Przed policją ukrywał się w 
komórce

Podczas kłótni małżeńskiej mąż 
wylał na twarz żony wrzątek prosto 
z czajnika. Kobieta zaczęła wzy-
wać pomocy. Jej wołanie usłyszeli 
pracownicy pobliskiego zakładu, 
którzy udzieli jej pomocy i wezwali 
karetkę. 57-latka doznała oparzeń 
II stopnia. Na szczęście jej życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo. Jej 
61-letni mąż chciał uniknąć kary. 
Gdy przyjechała policja, postano-
wił się ukryć. Na miejsce kryjów-
ki wybrał przydomową komórkę. 
Funkcjonariusze dopiero po kilku 
godzinach znaleźli 61-latka. Nie 
okazał jednak skruchy. Podczas 
zatrzymania był agresywny i od-
mówił badania na alkomacie. 
Stwierdził także, że poparzył ko-
bietę niechcący. Za znęcanie się 
nad żoną oraz spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu 61-latkowi 
grozi do 5 lat więzienia

Rasistowskie 
ataki 
w Katowicach
Zatrzymano sprawcę głośnego 
napadu na Egipcjanina, który 
czekał na pociąg na Dworcu 
PKP w Katowicach. Okazało 
się, że 27-latek ma na koncie 
już podobny atak.

Do bulwersujących napadów doszło 
17 maja w Katowicach. Przy ulicy 
Armii Krajowej ofiarą napastnika 
była 15-letnia dziewczyna. Nastolatka 
została na ulicy obrzucona rasistow-
skimi wyzwiskami, a następnie za-
atakowana młotkiem. Dwie godziny 
później 27-letni mieszkaniec Katowic 
na dworcu kolejowym, młotkiem 
uderzył w twarz Egipcjanina. Cudzo-
ziemiec z ciężkimi obrażeniami trafił 
do szpitala. Zatrzymanie Mirosława 
K. było możliwe dzięki publikacji jego 
wizerunku w mediach. Podejrzany 
został zatrzymany na placu Andrze-
ja w Katowicach. Sprawca przyznał 

się do winy. Został już tymczasowo 
aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Tragedia na DTŚ
W Katowicach zginął 28-letni  
pasażer mercedesa. Przez fatalne 
warunki atmosferyczne samochód 
uderzył w barierę energochłonną.

Wypadek miał miejsce około 3 nad 
ranem na Drogowej Trasie Średnico-
wej w kierunku Chorzowa. Trudne 
warunki drogowe i ulewny deszcz 
spowodowały, że kierowca stracił 
panowanie nad samochodem. Kie-
rujący mercedesem uderzył w barierę 
energochłonną z lewej strony jezdni, 
a następnie siłą odrzutu w barierę po 
przeciwnej stronie drogi. W wyniku 
wypadku śmierć na miejscu poniósł 
pasażer, 28-letni mieszkaniec Świę-
tochłowic. Kierowca samochodu 
był trzeźwy.

Plądrował 
parkomaty
Parkomat traktował jak bankomat. 
Znalazł łatwy sposób na szybkie 
wzbogacenie się, ale teraz może 
trafić do więzienia.

Od kwietnia do czerwca 2013 
roku podejrzany włamywał się co 
najmniej 12 razy do parkomatów 
w centrum Rybnika. Mężczyzna 
przy pomocy narzędzi pokony-
wał zabezpieczenia parkomatów. 
W ten sposób ukradł kilka tysięcy 
złotych. Straty są jeszcze większe, 
bo uszkodzenie każdego urządze-
nia to koszt 2400 złotych. Do tego 
znieważył strażników miejskich. 
Podejrzany przyznał się do wła-
mań. Wszystkie pieniądze wydał 
na alkohol. Prokurator zastosował 
wobec niego dozór policyjny. Teraz 
grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Zginęła pod 
kołami pociągu
Tragedia na torach w Dąbrowie 
Górniczej. W wyniku potrą-
cenia przez pociąg osobowy 
zginęła 59-letnia kobieta.

Pociąg osobowy relacji Katowice 
– Częstochowa potrącił kobietę 
znajdującą się na torowisku. 
W wyniku poniesionych obrażeń 
59-letnia mieszkanka Dąbrowy 
Górniczej zginęła na miejscu. 
Kobieta przechodziła przez to-
rowisko na wysokości osiedla 
Tysiąclecia. Pasażerowie pociągu 
przesiedli się do podstawionego 
przez kolej składu zastępczego. 
Ruch kolejowy na tym odcinku 
torów został przywrócony po 
trzech godzinach. Policja pod 
nadzorem prokuratora wyjaśnia 
przyczyny tego tragicznego zda-
rzenia. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok kobiety.

Mąż ugodzony 
nożem
Libacja alkoholowa w Mysłowi-
cach mogła zakończyć się tra-
gicznie. 64-latka w czasie awan-
tury domowej ugodziła nożem 
męża. 

Policjanci po przybyciu na ulicę 
Mikołowską zastali 64-letnią ko-
bietę oraz leżącego na podłodze 
mężczyznę, któremu pogotowie 
udzielało pomocy. 68-latek po-
siadał ranę kłutą w okolicy klatki 
piersiowej. Jak ustalono, w czasie 
awantury domowej zakrapianej 
alkoholem pomiędzy partnerami 
doszło do kłótni. Kobieta dźgnęła 
nożem swojego męża. Mężczyznę 
przebywa w szpitalu, ale jego ży-
ciu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo. W prokuraturze 64-latka 
usłyszała zarzut spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Zastosowano wobec niej policyjny 
dozór. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Zdewastowane 
samochody
Porysowane karoserie i uszko- 
dzone lusterka w siedmiu samocho-
dach. Za wszystkie szkody odpowie-
dzialna była... pijana 17-latka.. 

Po anonimowym telefonie policjanci 
pojawili się w rejonie ulicy Masta-
lerza w Gliwicach-Szobiszowicach. 
Po północy zatrzymali 17-letnią 
mieszkankę Gliwic. Dziewczyna 
pod wpływem alkoholu kopała 
w karoserie zaparkowanych wzdłuż 
ulicy samochodów. Porysowała la-
kier i uszkodziła lusterka w bmw, 
skodzie, oplu corsie, oplu astrze, vol-
kswagenie i daewoo. Za zniszczenia 
odpowie przed sądem. 17-latce grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

8 osób rannych 
w wypadku
W czołowym zderzeniu dwóch 
samochodów rannych zostało 
osiem osób. Z obrażeniami ciała 
do szpitala trafiło pięć osób, w tym 
dwoje dzieci.

Do wypadku doszło po południu 
na ulicy Rybnickiej w Radlinie. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierow-
ca chevroleta zjechał na przeciwny 
pas i doprowadził do czołowego 
zderzenia z hondą. W wyniku zda-
rzenia obrażeń ciała doznało aż osiem 
osób. Do szpitala w Rybniku trafiła 
13-letnia pasażerka chevroleta oraz 
troje pasażerów hondy w wieku 7, 35 
i 63 lat. W Wodzisławiu Śląskim na 
obserwacji pozostał 36-letni kierowca 
hondy. Ich życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Pozostali poszkodowani 
po opatrzeniu w szpitalu zostali zwol-
nieni do domów

Pijany na 
motorze
Motocyklista nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej w Rybniku. 
W trakcie ucieczki próbował potrą-
cić policjanta..

Na skrzyżowaniu ulic Jastrzębskiej 
i Patriotów zauważono motocyklistę, 
który jechał swoim kawasaki zbyt 
szybko. Podczas zatrzymania moto-
cyklista chciał staranować policjan-
tów, następnie wjechał na chodnik 
i wyminął radiowóz. Po krótkim po-
ścigu motocyklista został zatrzymany 
na ulicy Pogodnej w Świerklanach. 
Okazało się, że 30-latek ma prawie 
1,5 promila alkoholu w organizmie. 
Nie posiadał przy sobie żadnych do-
kumentów i motocykl nie był ubez-
pieczony. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat

Adoptował, 
a potem za-
bijał koty
Horror w Zabrzu. 28-letni męż-
czyzna bezlitośnie katował i mor-
dował powierzone mu do adopcji 
koty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci dostali zgłoszenie, 
że 28-latek, który przyjmował 
koty do adopcji, nie informował 
dotychczasowych opiekunów 
zwierząt o warunkach w jakich 
czworonogi przebywają. Oka-
zało się, że student stomatologii 
z Zabrza od lutego do maja 
2013 roku za pośrednictwem 

internetu adoptował kilkana-
ście kotów, które zamordował. 
Mężczyzna przyznał się do winy. 
Ze szczególnym okrucieństwem 
uśmiercił co najmniej 20 ko-
tów. Zwierzęta po zabiciu we 
własnym mieszkaniu pakował 
do worków, a następnie wy-
rzucał do kontenera na śmieci. 

Przedstawiono mu zarzut znę-
cania się nad zwierzętami ze 
szczególnym okrucieństwem 
i uśmiercenia 20 kotów. Grozi 
mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności. Prokuratura Rejonowa 
w Zabrzu zastosowała wobec 
podejrzanego dozór policji i za-
bezpieczenie majątkoweno.
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R ozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 25.06.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice. 
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 34 numerze Kuriera Polskiego. 

P oprawne hasło krzyżówki z nr 30 to „Cena pracy sama się określa”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pan Tadeusz Dziubdziela z Zabrza.
P oprawne rozwiązanie rebusu z nr 30 to „Paranoja”. Zwycięzcą została Pan Piotr Jankowski z Sosnowca.
P o odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Kultura

                              Rebus
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POZIOMO: 1-ptak z rodziny krukowatych, 5-w staroż. Naczynie  do płynów 8-iwan dowódca kozaków, 9-radula, 11-inwazja, 
12-ryba z rodziny kurkowatych, 15-miła woń, 17-nazwa,20-worek, 21-oskomian,drzewo tropikalne, 24-łow. mały pies rasowy, 
25-balas,  28-zawiadomienie z poczty, 29-zakładnik, 32-mit. gr, królwyspy lesbos, 33-dwukołowa taczka, 36-dowódca kozaków, 
39-naukowiec stosujący metodę analizy, 42-mit. gr. piekło, 43-pokarm  kanarków, 45-ankra, 46-skarlały  śledź  bałtycki,  
47-imię  żeńskie.

PIONOWO: 1-bazia, 2-ukrop, 3-manila, 4-utrzymanie zwierząt, 5-imię żeńskie, 6-górne kły dzika, 7-śmiałość, 10-owad, 
13-stan w pn. Indiach, 14-morski jamochłon, 16-wykop, 17-w muz. Arabskiej model melodyczny, 18-węglowodór nasycony, 
19-nawa, korab, 1-jorge, autor „kakao” 22-ludzie uprzywilejowani, 23-otomana, 26-jednowartościowy rodnik, 27-jubilerska 
miara, 30-produkt destylacji kumysu, 31-gat. Papugi, 34-klapa, 35-ozdobny wóz procesyjny, 37-kalebasa, 38-filtr organizmu, 
40-zbudował ją noe, 41-przesmyk koryncki, 44-mit. Słowiańska: bogini wiosny

NATURALNE OLIWKOWE MLECZKO DO CIAŁA
Odżywcza emulsja tłusta typu woda w oleju (w/o) o niskim stopniu natłuszczenia. Delikatna konsystencja zapewnia 
szybkie rozprowadzanie i wchłanianie. Idealne dla skóry suchej i normalnej oraz dla dzieci od 6 miesiąca życia.

SUBSTANCJE AKTYWNE
Olej z oliwek tłoczony na zimno, witaminy: E, C, B3, B5, B6

DZIAŁANIE
Intensywnie nawilża, wygładza i zmiękcza. Nie zawiera barwników, ani parabenów

Już w najbliższy piątek Park Śląski 
będzie obchodzić swoje 63 urodziny. 
Podczas trzydniowej imprezy wystąpi 
m.in. zespół sióstr Przybysz - Archeo 
Sisters, oraz Kuba Badach w reper-
tuarze z płyty "Tribute to Andrzej 
Zaucha. Obecny". Gwoździem pro-
gramu będzie jednak koncert Edyty 
Bartosiewicz – jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych artystek lat 90. 
Święto Parku Śląskiego to nie lada 
gratka dla fanów wokalistki, która w 
ostatnich latach występuje od wiel-
kiego dzwonu. Ostatni album artystki 

-”Wodospady”- został wydany w 1998 
roku. Od tego czasu wydano już tylko 
jeden longplay- „Dziś są moje uro-
dziny”, będący składanką jej najbar-
dziej popularnych utworów. Jednym 
z niewielu późniejszych studyjnych 
epizodów artystki był gościnny wy-
stęp u boku Krzysztofa Krawczyka w 
utworze „Trudno tak...”, który na krót-
ko po premierze wspiął się na szczyty 
list przebojów. 15 letnie milczenie nie 
przeszkodziło jednak by płyty Edyty 
Bartosiewicz sprzedały się w nakła-
dzie ponad miliona egzemplarzy. 

Niedawno ku uciesze fanów artystka 
ogłosiła datę premiery długo wycze-
kiwanego albumu. Mimo że ukaże się 
on 24 czerwca, najnowszych utworów 
będzie można posłuchać już pod-
czas piątkowego koncertu w Parku 
Śląskim.
Pierwszego dnia imprezy wystąpi rów-
nież Paulina i Natalia Przybysz, znane 
głównie dzięki projektowi Sistars. Ich 
muzyka to mieszanką wielu gatun-
ków muzycznych – w tym pop, R&B, 
hip-hop czy funky . Zespół powstał w 
2001 roku i bardzo szybko zyskał so-
bie ogromną rzeszę fanów. Po pięciu 
latach działalności muzycy poświęcili 
się solowym projektom. Teraz powra-
cają do wspólnego grania jako Archeo 
Sisters. Piątkowa impreza będzie bile-
towana. Za wstęp trzeba będzie zapła-
cić 20 zł -bilety w przedsprzedaży- lub 
35 zł w dniu koncertu.
Podczas drugiego dnia, organizowa-
nego w ramach "Slow Festivalu",  bę-
dzie można za darmo lub z dużym 
rabatem zobaczyć atrakcje Parku 
Śląskiego oraz wziąć udział w warsz-
tatach odbywających się na terenie 
Rosarium.  Niedziela, będzie dniem 
podczas którego miłośnicy śląskich 
brzmień znajdą coś dla siebie. Mirek 
Szołtysek i jego Wesołe Trio zaproszą 
do wspólnej zabawy, podczas której 

usłyszymy również zespół Kamraty 
i Karpowicz Family. Dodatkową 
atrakcją będzie odbywający się na 
Dużej Łące konkurs grillowania pro-
wadzony przez najlepszych śląskich 
gastronomów.

 Trzydniowy program  
Święta Parku

21.06.2013 (piątek) 
- Pola Marsowe

Urodziny Parku Śląskiego 
- Wielki Koncert Urodzinowy
17:00 - Otwarcie bram;
17:05 - 17:40 - laureat konkursu 
Muzzo.pl;
18:00 - 19:00 - Koncert Kuba 
Badach - Tribute to Andrze Zaucha;
19:20 - 20:30 - Koncert Archeo 
Sisters (Paulina i Natalia Przybysz);
21:00 - 23:00 - Koncert Edyta 
Bartosiewicz.

22.06.2013 (sobota) 
- Rosarium - wstęp bezpłatny

10:00 - 10:10 Otwarcie imprezy, 
przywitanie gości, sponsorów 
i uczestników;
10:10 - 20:00 Dzień otwarty 
Parku Śląskiego - darmowy, 
bądź tańsze niż na co dzień 
wstępy na wszystkie parkowe 
atrakcje (Wesołe Miasteczko, 

Sala Zabaw Lizzy, Śląski Ogród 
Zoologiczny, Planetarium Śląskie, 
Kąpielisko Fala, Górnośląski Park 
Etnograficzny, Stadion Śląski, 
Kolejka Linowa Elka);
10:10 - 13:00 Śniadanie na trawie 
w Rosarium, połączone z eko-warsz-
tatami oraz prelekcjami nt. zdrowego 
trybu życia prowadzonymi przez 
siostry Przybysz z grupy Sistars;
11:30 - 22:00- SLOW FESTIVAL 
(we współpracy z MDK Batory)- 
temat przewodni - rowery;
11.30 – 12.30 Śniadanie na trawie 
w Rosarium, spotkanie dotyczące 
zdrowego trybu życia prowadzone 
przez siostry Przybysz z grupy 
Sistars. Spotkania z osobami, które 
wyczynowo, rekreacyjnie, amator-
sko jeżdżą na rowerach;
10:00 - 14:00 Parkowa Mila- bieg na 
dystansie 1 mili alejkami Parku; 
15.30 Rajd Rowerowy na Dużej 
Pętli w Parku.

23.06.2013 (niedziela) 
- Duża Łąka- wstęp bezpłatny

Grillowanie w Parku Śląskim
- Prowadzenie Mirek Szołtysek
14:00- Kamraty;
16:00- Karpowicz Family;
17:30- Mirek Szołtysek i Wesołe Trio.

Park Śląski świętuje
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Hokejowa 
rewolucja

Wzorem dla nowych rozgry-
wek mają być ligi siatkówki 
czy koszykówki. W nowej li-
dze zagrać mogą tylko kluby 
stabilne finansowo. Powstanie 
Hokej Ligi to inicjatywa no-
wych władz Polskiego Związ-
ku Hokeja na Lodzie. – Obej-
mując funkcję prezesa PZHL 
obiecałem, że w ciągu roku 
związek powoła do życia ligę 
zawodową i słowa dotrzyma-
łem. Teraz, kiedy pieczę nad 
ligą przejął PHL, działania 
związku skupią się na repre-
zentacji i szkoleniu młodzieży, 
a jego rola w odniesieniu do 
funkcjonowania ligi ograniczy 
się do nadzoru właścicielskie-
go. Chcę, aby Hokej Liga była 
ligą silną i bogatą – podkreślił 
Piotr Hałasik, prezes PZHL. 

Działacze zdają sobie sprawę, 
że na pierwsze sukcesy będzie 
trzeba trochę poczekać, bo ho-
kej na lodzie zarówno w wy-
daniu reprezentacyjnym, jak 
i klubowym był w ostatnich 
latach bardzo zaniedbany.  
Powołanie do życia ligi zawo-
dowej jest dla polskiego hokeja 
jedyną możliwą ścieżką trwa-
łego i harmonijnego rozwoju. 
Zaczęliśmy od podstaw, czyli 
wdrożenia nowych standardów 
prawnych i organizacyjnych. 
Konsekwencja we wprowadza-
niu zmian już za kilka lat po-
winna zaprocentować sporym 
wzmocnieniem ligi, klubów 
i reprezentacji Polski. Pozyska-
nie sponsorów i eksponowanie 

hokeja w mediach przełoży się 
na dodatkowe źródła przycho-
du klubów ligi, a to z kolei na 
poziom wyszkolenia zawod-
ników i sukcesy Polski na are-
nie międzynarodowej – snuje 
plany Mariusz Wołosz, prezes 
Polskiej Hokej Ligi.

Masz pieniądze, 
to zagrasz

Jakie zmiany czekają na za-
wodników i kibiców? Wśród 

nowości, jakie niesie ze sobą 
powstanie Hokej Ligi są mię-
dzy innymi wprowadzenie 

trzyletniej ligi kontraktowej 
bez spadku, zniesienie ogra-
niczenia występowania obco-
krajowców w lidze, bo do tej 
pory w każdym zespole mogło 
być ich tylko ośmiu i moż-
liwość wykupu tzw. dzikiej 
karty na grę w lidze. Do tego, 
k luby musza dysponować 
co najmniej 2-milionowym 
budżetem. Ma to zapobiec 
powtórkom z poprzednich 
sezonów, kiedy nękane pro-
blemami finansowymi dru-

żyny musiały się wycofywać 
z ligi w trakcie rozgrywek.  
Siedzibą Hokej Ligi zostały 

Katowice. Jak tłumaczą dzia-
łacze, polski hokej koncentru-
je się głównie w południowej 
części Polski i wybór Katowic 
usprawni organizacyjnie pracę 
większości osób zaangażowa-
nych w tę dyscyplinę. Nazwa 
ligi i jej logo zostały opraco-
wane tak, aby dobrze kompo-
nowały się z marką potencjal-
nego sponsora tytularnego. 
Ten ma pojawić się jeszcze na 
pewno przed startem nowych 
rozgrywek. Brak możnych 

sponsorów to w ostatnich 
latach największa bolączka 
hokeja na lodzie. - W tym 

jest największy problem. Jest 
to bardzo biedna dyscyplina 
sportu. Dzięki temu, że po-
wstała liga zawodowa chcemy 
pozyskać sponsorów, którzy 
będą finansować zarówno pol-
ską ligę, a być może i reprezen-
tację Polski - zaznacza Karol 
Pawlik, dyrektor marketingu 
Hokej Ligi.

Dominacja Śląskiego 
w PHL

Na razie akces do gry w zawo-
dowej lidze zgłosiły tylko dwa 
kluby - Zagłębie Sosnowiec 
i HC GKS Katowice. Prawo 
do gry mają w niej jeszcze 
JKH GKS Jastrzębie, GKS 
Tychy, Polonia Bytom, Craco-
via, Unia Oświęcim i Ciarko 
Sanok. Jeżeli więc wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
to ponad połowę zespołów 
będzie reprezentowało wo-
jewództwo śląskie. - Będzie 
osiem drużyn plus Podhale 
Nowy Targ, które jest zain-
teresowane zakupem dzikiej 
karty. Natomiast ile z tych 
klubów spełni wymagania, 
które postawiliśmy, to okaże 
się podczas procesu licen-
cyjnego – wyjaśnia Mariusz 
Wołosz. 

Ostateczny termin podpi-
sania umów klubów z PHL 
mija 30 czerwca. To również 
termin składania wniosków 
o przyznanie licencji. Wtedy 
dowiemy się i le zespołów 
ostatecznie zagra w sezonie 
2013/2014, który ruszy już 
we wrześniu.
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Hokej Liga, to pierwsza w historii Polski zawodowa liga 
hokeja na lodzie, która ma odmienić tę dyscyplinę sportu. 
Plany są ambitne, ale na razie jest jeszcze wiele do zrobienia.
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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:  CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek 
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
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Zagłębie Sosnowiec już zgłosiło chęć występów w Hokej Lidze.


