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W skrócie z 
Strażak z Mysłowic uratował
2-latka
Można o nim śmiało powiedzieć
- bohater. Kiedy zaszła potrzeba, 
zachował zimną krew i zapanował 
nie tylko nad swoimi emocjami, 
ale i nerwami spanikowanej mat-
ki. Kobieta zadzwoniła pod numer 
112, prosząc o pomoc dla swojego 
dziecka, które zaczęło się dusić. 
Instrukcje wypowiedziane przez te-
lefon uratowały mu życie.
Wieczorem zrozpaczona matka 
prawie 2-letniego Dawida zadzwo-
niła pod 112 prosząc o pomoc dla 
zakrztuszonego dziecka. Chłop-
czyk był już wtedy cały siny. Dys-
pozytor mysłowickiej straży pożar-
nej zanim wezwał karetkę zaczął 
instruować rodziców przez telefon. 
Kilka minut telefonicznego instruk-
tażu pozwoliło uratować dziecku 
życie. - Z informacji uzyskanych 
przeze mnie, dziecko jest w stanie 
ogólnie dobrym, ale nadal znajduje 
się pod kontrolą lekarzy w szpita-
lu – poinformował st. kpt. Wojciech 
Chojnowski z PSP w Mysłowicach.

Pedofi l zatrzymany
18-letniego mężczyznę podejrza-
nego o pedofilię złapała policja. 
Mężczyzna zatrzymany w Orzeszu 
podejrzany jest o zgwałcenie 
9-letniej dziewczynki i usiłowanie 
zgwałcenia 7-latki.
Do dramatycznych wydarzeń do-
szło kilka dni temu. W Łaziskach 
Górnych 18-latek zaatakował idą-
cą drogą 7-latkę. Wciągnął dziew-
czynkę w krzaki i chciał zgwałcić. 
Pedofila spłoszyła kobieta, która 
widziała atak. Policjanci zaczęli 
poszukiwania zboczeńca. Zanim 
to jednak nastąpiło, mężczyzna za-
atakował po raz kolejny. Tym razem 
w Orzeszu napadł i zgwałcił 9-let-
nią dziewczynkę. W namierzeniu 
pedofila pomogli świadkowie. Już 
dwie godziny później podejrzany 
o gwałt był w rękach policjantów. 
18-latek trafił do policyjnego aresz-
tu. Mężczyzna usłyszał zarzuty 
zgwałcenia i usiłowania zgwałcenia 
małoletnich. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego sąd 
tymczasowo aresztował podejrza-
nego na okres 3 miesięcy. Teraz 
najbliższe miesiące mieszkaniec 
Łazisk Górnych spędzi za kratami. 
Grozi mu 12 lat więzienia. 

C h o d z i ł  p o  C h o r z o w i e
w koszulce ze swastyką
Mieszkaniec Chorzowa chodził po 
mieście w koszulce ze swastyką. 
Sąd uznał, że nie oznaczało to 
propagowania faszyzmu. 30-latek 
został uniewinniony.
Piotr P. w kwietniu 2012 roku za-
łożył czarną koszulkę ze swastyką 
na piersi i czarnym orłem trzy-
mającym wieniec ze swastyką na 
plecach. Na ławce pił z kolegami 
piwo. Potem postanowił pójść do 
sklepu, by zrobić zakupy. W dro-
dze powrotnej zatrzymała go jed-
nak policja. 30-latek miał 4 pro-
mile. Usłyszał zarzut publicznego 
propagowania faszyzmu, za co 
groziło mu 2 lata więzienia. Oskar-
żony przyznał się do winy. 30-latek 
tłumaczył przed sądem, że zało-
żył koszulkę, bo chciał sprawdzić 
reakcję otoczenia. Prokuratura 
złożyła apelację, ale została ona 
oddalona. Piotr P. został oczysz-
czony z zarzutów. Sąd uznał, że 
jego zachowanie było naganne, 
ale nie oznaczało propagowa-
nia faszyzmu.

Włamania, pobicia i napa-
dy. Mieszkańcy katowickiego 
Nikiszowca żyją w strachu nie 
od dziś. Jednak w ostatnich 
tygodniach, jak twierdzą, prze-
stępcy są wyjątkowo aktywni 
i bezlitośni. Tylko w ostatnim 
tygodniu splądrowanych zosta-
ło sześć mieszkań na jednej uli-
cy. W tym samym miejscu pobi-
ta została jedna z mieszkanek.

Kobieta została zaatako-
wana przez bandytów w biały 
dzień. Mieszkanka katowic-
kiego Nikiszowca, jak mówią 
mieszkańcy osied la ,  praw-
dopodobnie przeszkodzi ła 

w kolejnym, zaplanowanym 
włamaniu. Tych w ostatnim 
czasie jest w dzielnicy wyjątko-
wo dużo. Mieszkańcy wyliczyli, 
że tylko w ostatnim miesiącu, 
było ich około 20. Boją się zo-
stawiać mieszkania bez opie-
ki. - Są to włamania  w nocy, 
w dzień do mieszkań. Ludzie 
przyjeżdżają z wczasów i zasta-
ją puste mieszkania. Policja nie 

reaguje. Przyjechali policjanci 
i powiedzieli, że jest jeden patrol 
na siedem dzielnic - opowiada 
mieszkanka Nikiszowca. Patro-
li, jak twierdzą katowiccy poli-
cjanci jest więcej i pojawiają się 

również w tej dzielnicy. - Być 
może mieszkańcy troszeczkę też 
tendencyjnie do tego podchodzą, 
bo patrol policji nie może być w 
każdym miejscu na terenie 
miasta. Może przez chwilę się 
poczuli zagrożeni - odpowiada 
mł. asp. Jacek Prokop, KMP 
w Katowicach.

Bo dla złodziei podobno nie 
ma żadnych przeszkód. Wiedzą 
jak omijać monitoring dzielnicy. 
Domofony również nie stanowią 
żadnej przeszkody. - W każdej 
klatce jest ten sam kod. Są kody 
specjalne dla sprzątaczek - mówi 
mieszkanka Nikiszowca. Jeśli 
nie drzwiami, równie łatwo do 
mieszkań dostają się przez dach. 
Włazy dachowe nie zawsze są 
zamknięte. To ułatwia zejście z 
dachu na balkon mieszkania: - 
Wynoszą z tego co słyszeliśmy 
pieniądze. Drobne jakieś rze-
czy. Nie wiemy dokładnie, kto 
to robi – zaznacza mieszkanka 
Nikiszowca. 

Nie wiedzą też policjanci, 
którzy tylko w ciągu ostatnie-
go tygodnia przyjęli zgłosze-
nia o pięciu włamaniach. Ich 
zdaniem to dużo, ale wciąż za 

mało, żeby zaliczać Nikiszo-
wiec do dzielnic wyjątkowo 
niebezpiecznych. - Mógłbym 
powiedzieć w ten sposób, że to 
jest jakiś zbieg okoliczności, bo 
nie notujemy na chwilę obecną 
podwyższonego wskaźnika za-
grożenia bezpieczeństwa dziel-
nicy Nikiszowiec czy Giszowiec 
- oznajmia mł. asp. Jacek Pro-
kop, KMP w Katowicach. Cał-
kiem odmienne od policyjnych 
notowań i statystyk są badania 
naukowe na temat bezpieczeń-
stwa w Katowicach, które prze-
prowadzono, na podstawie opi-
nii mieszkańców Nikiszowca. 
- Mieszkańcy stwierdzili, że w 81 
procentach, którzy pochodzili 
z Nikiszowca, że czują się za-
grożeni agresją i wandalizmem 
- informuje prof. Krzysztof Cze-
kaj, WSP im. Janusza Korczaka 
w Warszawie. 

To, biorąc pod uwagę, wyni-
ki badań stawia Nikiszowiec na 
drugim miejscu w Katowicach, 
pod względem obaw o bezpie-
czeństwo mieszkańców, zaraz 
po dzielnicy Szopienice 

    (TVS / Marcin Pawlenka)

Plaga włamań w Nikiszowcu

Międ z y na rodow y Por t 
L otniczy Katowice odda ł
do użytku jedną z kluczowych 
dla lotniska inwestycji. W Py-
rzowicach jest więcej miejsca 
dla samolotów - za 81 milionów 
zł wybudowano piętnaście płyt 
postojowych. Dzięki temu port 
może przyjąć dwa razy więcej 
maszyn. To bardzo istotne wła-
śnie teraz, w czasie wakacji.

Na lotnisku w Pyrzowicach 
na piętnastu hektarach zieleń 
została wyparta przez beton. 
I to dobra wiadomość nie tylko 
dla lotniska. - Katowice w tej 
chwili wyglądają jak lotnisko 
prawdziwe europejskie. Było 
już lotniskiem europejskim, ale 
takim powiedzmy regionalnym 

- uważa Eugeniusz Piechoczek, 
pilot śmigłowca. Na lotnisku 
w Pyrzowicach oddano do 
użytku nową płytę postojową. 
W tym miejscu jednocześnie 
postawić będzie można nawet 
t rzy naście średniodystan-
sow ych samolotów. Dzięki 
rozbudowie lotnisko jest go-
towe na przyjęcie dwukrotnie 
większej l iczby samolotów 

niż dotychczas. To wakacyjny 
prezent dla nich - marszałków, 
którzy codziennie muszą sporo 
się namachać, by poukładać 
samoloty tak, by nikomu nic 
się nie stało. Lipiec i sierpień 
to tu najbardziej gorący okres 
w roku i to nie ze względu na 
temperatury. Ruch jest tak 

duży, że w poprzednich latach 
miejsca po prostu brakowało. 
- W okresie czarterowym bar-
dzo często dochodzi do sytuacji, 
gdzie samoloty były ustawiane 
na trzeciej płycie, gdzie jednak 
odległość powodowała jakieś 
opóźnienia - wspomina Robert 
Ruszkowski, dyżurny operacyj-
ny portu.

Budowa płyt postojowych 
trwała dwa lata. I choć wygląda 
to jak wielki betonowy plac, to 
wymagana była tu niemal chi-
rurgiczna precyzja. - Spadki na 
płytach postojowych nie mogą 
przekroczyć 1 procent, czyli 
praktycznie na metrze to jest 1 
cm i wymaga to bardzo dużej 
dokładności wykonania - wy-
jaśnia Mariusz Koszalkowski, 
generalny wykonawca, firma 
Max-Boegl Polska. Parking 
samolotowy, by mógł zostać 
oddany do użytku, przeszedł 
szereg wymagających testów. 
- Lotnisko badało już. Przepro-
wadziło niezależne badania i ta 
przyczepność jest 2 razy więk-
sza niż zakładana w projekcie 
- tłumaczy Wojciech Derecki, 
inżynier kontraktu.

A to ważne dla bizneso-
wych planów śląskiego por-
tu. Oprócz rozwijania oferty 
dla transportu pasażerskiego 

mocny nacisk położony jest na 
transport ładunków. Po wizycie 
w kwietniu jednego z najwięk-
szych samolotów świata - trans-
portowego Rusłana - tego typu 
giganty w Pyrzowicach mają 
mieć łatwiej. Zaawansowane 
prace nieprzerwanie trwają 
przy budowie nowego pasa 
startowego. Lotnisko w Py-
rzowicach w 2015 roku będzie 
jednym z trzech w Polsce z tak 
długą drogą startową. - Na-
wozimy piasek, robimy stabi-
lizacje, odwodnienie i kanali-
zację. W sierpniu chcielibyśmy 
układać pierwszą nawierzchnię 
betonową - opowiada Dariusz 
Blocher, prezes Budimex S.A. 
W najbliższych miesiącach 
beton lać będzie się tu prawie 
nieprzerwanie. Wszystko po to, 
by zmienić jeszcze bardziej jego 
krajobraz. - Chcemy w tym roku 
ogłosić przetarg na budowę no-
wego terminala cargo w części 
wschodniej lotniska. Będzie to 
około 10 tysięcy m2 powierzchni 
magazynowej i około 2 tysięcy 
m2 powierzchni biurowej - za-
znacza Artur Tomasik, prezes 
GTL S.A. A wtedy przyjąć 
będzie można każdy samolot, 
a i ze startem raczej nikt nie 
powinien mieć tu problemu.
  

            (TVS/Adam Sierak)

Pyrzowice już mogą przyjąć więcej samolotów



www.kurierpolski24.pl 03www.kurierpolski24.pl Wydarzenia z TVS 03

W skrócie z 

Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

Zatrzymano podejrzanego o wy-
wołanie fałszywych alarmów
bombowych
W Pyrzowicach zatrzymano kolejnego 
podejrzanego w sprawie wywołania serii 
fałszywych alarmów bombowych w Polsce. 
Nieofi cjalnie wiadomo, że mężczyzna przy-
znał się do winy. 26-latkowi grozi do ośmiu lat 
pozbawienia wolności.
Na terenie lotniska w Pyrzowicach policja za-
trzymała mężczyznę, podejrzanego o fałszy-
we alarmy bombowe. Znaleziono przy nim 
sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do 
wysyłania maili z groźbami o alarmach. Męż-
czyznę udało się namierzyć, kiedy zaczął 
kontaktować się z dwoma wypuszczonymi 
wcześniej na wolność podejrzanymi. 25 
czerwca do kilkudziesięciu instytucji w ca-
łym kraju - m.in. prokuratur, sądów, centrów 
handlowych i szpitali napłynęły maile, infor-
mujące o bombach, które miały wybuchnąć 
punktualnie o 12. W sumie w całej Polsce 
– m.in. w Gliwicach, Katowicach, Warszawie 
i Krakowie ewakuowano ponad 2700 osób. 
Ładunków wybuchowych nie znaleziono. 
Jeszcze tego samego dnia złapano dwóch 
mężczyzn podejrzanych o wywołanie fałszy-
wych alarmów. Dwa dni później Prokuratura 
Okręgowa w Katowicach musiała ich zwolnić 
do domów, bo zebrany materiał dowodowy, 
nie pozwalał na postawienie im zarzutów. 
Teraz ma być inaczej.

Najmilsze Miasto w Polsce jest
na Śląsku
Bytom wygrał plebiscyt na Najmilsze Miasto 
w Polsce. Śląskie miasto do końca o prymat 
w głosowaniu walczyło z Ostrowem Wielko-
polskim i Rawą Mazowiecką.
W myśl zasad konkursu „miłe miasto” to 
takie, w którym mieszkają mili, życzliwi ser-
deczni i otwarci ludzie. Bytom o głosy zabie-
gał nie tylko wirtualnie - między innymi na 
swojej stronie internetowej i na Facebooku, 
ale także w na żywo. Podczas specjalnej 
akcji na Rynku, bytomianie udowadniali, że 
są mili - przytulając się do siebie. Przechod-
niów przytulali ci młodzi i ci starsi, a nawet 
olbrzymia maskotka BCK-u. Głosować 
można było codziennie przez Fioletową 
Stronę (www.fi oletowastrona.pl). Jeśli ktoś 
napisał dlaczego akurat Bytom jest naj-
milszy w Polsce, to „wirtualne przytulenia” 
zyskiwały podwójną siłę. Jak podkreślają 
włodarze Bytomia - wygrany konkurs to 
dla miasta niepowtarzalna szansa. Bytom 
bowiem wygrał aż pół miliona złotych na 
kampanię reklamową w prasie, radiu, te-
lewizji i internecie. O te pieniądze walczyły 
trzy miasta, które przeszły do fi nału.

Morderca z Grodźca nie trafi
do więzienia
Bielska prokuratura skierowała do sądu 
wniosek o umorzenie postępowania prze-
ciwko 34-letniemu mężczyźnie, który pod 
koniec 2012 roku zamordował swojego 
ojca i macochę. Morderca z Grodźca za-
miast do więzienia trafi  do szpitala psy-
chiatrycznego.
Do tragedii doszło 28 grudnia 2012 roku. 
W domu jednorodzinnym policjanci zna-
leźli zwłoki kobiety i mężczyzny. Podczas 
interwencji okazało się, że zabójca wciąż 
jest w domu. Kiedy zobaczył funkcjona-
riuszy, zaczął do nich strzelać z wiatrówki 
i uciekł. Aleksander W., który jak ustalono 
- zabił swoją macochę oraz ojca - został 
schwytany na Słowacji i przekazany pol-
skim organom ścigania. Nie przyznawał 
się do podwójnego zabójstwa, ale po-
twierdziły jego winę kryminalistyczne ba-
dania i zeznania świadków. Aleksander W. 
został poddany badaniom. Według opinii 
biegłych psychiatrów, mężczyzna ma za-
burzenia psychiczne, które uniemożliwiają 
postawienie go przed sądem i uwięzienie. 
Działał bowiem ich zdaniem jako osoba 
niepoczytalna. Dlatego zostanie umiesz-
czony w szpitalu psychiatrycznym.

W miniony weekend woje-
wództwo śląskie stało się główną 
areną politycznej walki. Od piąt-
ku trwał tu kongres PiS, a w so-
botę w Parku Śląskim konwencję 
miała Platforma Obywatelska. 
Co oznacza taki najazd czoło-
wych polityków na Śląsk i czy 
region może na tym zyskać? 

Konwencja i kongres, Śląsk 
i Zagłębie. Na tym kończą się 
różnice. W Sosnowcu i w Cho-
rzowie wydaje się, że w skupieniu 
słuchano wyłącznie wodzów. A ci 
mieli jasne przesłanie. - Bądźcie 

spokojni damy radę - mówił na 
konwencji PO jej lider, premier 
Donald Tusk. - Idziemy po 
władzę - zapowiadał głośno na 
kongresie PiS jej wybrany na ko-
lejną kadencję prezes, Jarosław 
Kaczyński. A Śląsk tej drogi 
stanowi istotny fragment. Już 
za dwa lata bezpośrednia walka 

toczyć będzie się o lwią część sali 
Sejmu. 56 - tylu posłów z woje-
wództwa śląskiego zasiada obec-
nie w parlamentarnych ławach. 

- Wyniki wszystkich poprzed-
nich wyborów pokazały, że kto 

wygrywa wybory w województwie 
śląskim - ten też wygrywa wybory 
w skali całej Polski - podkreśla 
Józef Krzyk z Gazety Wyborczej. 
Dlatego ponowny wybór Jaro-
sława Kaczyńskiego na funkcję 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
nieprzypadkowo odbył się w So-
snowcu. To kolejny przyczółek 
jaki chce zdobyć największa 
partia opozycyjna. - PiS objął 
koszulkę lidera i w tych barwach 
idzie do przodu. PO goni, ale 
pytanie czy z peletonu nie wy-
rwie się ktoś nowy - zastanawia 
się Sebastian Chachołek, spec. 
ds. marketingu politycznego. 

Kluczowym w tej układance 
staje się Wojciech Korfanty. To 
przy jego pomniku zakończył się 
kongres największej prawicowej 
partii i swoją obecność manife-
stowała lewica. W tym wypadku 
ta, stawiająca pierwsze kroki. 
- Nie można narodu traktować 
koniunkturalnie. Że przyjeżdża 
się po to, żeby zdobyć głosy. 
A jak już się te głosy zdobędzie 
to jest pustka - mówi Andrzej 
Lekston z Europa Plus. Bo choć 

o miejscu, w którym odbywała 
się konwencja i kongres nikt nie 
zapomniał, to konkretów padło 
niewiele. - Kiedy się przyjeżdża 
do województwa śląskiego, to na 
przykład trzeba mieć propozycje 
co do polityki regionalnej, w sto-
sunku do samorządu – oznajmia 
Marek Kempski, publicysta, były 
wojewoda śląski. 

A lista bezlitośnie wytykanych 
przez oponentów błędów jest dłu-
ga. Obiecywana ponad dwa lata 
temu ustawa metropolitalna po-
zostaje w sferze planów. Głos zwo-
lenników języka śląskiego wciąż 
pomimo akcji promocyjnych nie 
może przebić się w Warszawie. 
Do tego pakiet klimatyczny, czy 
kryzys przywództwa w śląskiej 
Platformie. - Nie mamy silnej 
reprezentacji politycznej, która 
reprezentowałaby interesy Śląska. 
Mamy do czynienia z politykami, 
którzy tylko i wyłącznie traktują 
elektorat śląski jako pewnego ro-
dzaju platformę do wybicia się - ar-
gumentuje Marcin Gacek, socjolog 
polityki z  Uniwersytetu Śląskiego. 
           (TVS/Wojciech Marczyk)

Krajobraz po politycznej bitwie

Zbliża się letni konkurs skoków w Wiśle
Wisła przygotowuje się na przy-

jazd najlepszych skoczków świata. 
Zawody Letniej Grand Prix zostaną 
rozegrane na początku sierpnia. 
Miasto liczy na przyjazd turystów, 
bo choć podczas zimowego Pu-
charu Świata frekwencja dopisała, 
to już po zawodach wielu kibiców 
rozjechało się do domów. Władze 
miasta tłumaczą to tym, że konkurs 
rozgrywany jest w środku tygodnia 
i trudno jest zatrzymać kibiców.

Kibice w Wiśle już wypatrują 
najlepszych skoczków świata. Ka-
mil Stoch i spółka pojawią się tu na 

początku sierpnia. Zawody letniej 
Grand Prix w Wiśle już na stałe 
wskoczyły do kalendarza między-
narodowej federacji. - To już czwarty 
raz będzie letnie Grand Prix w Wiśle. 
W związku z czym to doświadczenie 
jest duże, a latem też jest łatwiej, bo 
nie ma tego śniegu, więc ta aura jest 
bardziej przyjazna do przeprowa-
dzenia tego typu imprezy - zaznacza 
Apoloniusz Tajner, prezes PZN. 
Letnia aura i organizacja zawodów 

w weekend - nikt tu tego nie ukrywa 
- sprzyja turystycznej koniunktu-
rze. - Jeżeli zawody są weekendowe, 

to ten ruch turystyczny jest większy 
i tym samym nasi restauratorzy mogą 
więcej zarobić - oznajmia Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak, UM w Wiśle.

Restauratorzy i właściciele ho-
teli podczas styczniowego Pucha-
ru Świata zarobili niewiele. Choć 
frekwencja na samych zawodach 
dopisała, to tuż po nich większość 
kibiców rozjechała się do domu.
- Liczyliśmy na więcej, w sensie wię-
cej gości. Podejrzewamy, że głównym 
problemem było to, że zawody odbyły 
się w środku tygodnia i na pewno 
weekend byłby dogodniejszy - mówi 
Rafał Skurzok, Wiślańska Organi-
zacja Turystyczna. Na razie najdo-
godniejszym terminem dysponuje 
Zakopane. Skoki pod Wielką Kro-
kwią odbywają się zawsze w week-
end i to się nie zmieni. Zmienia się 
za to podejście Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej. Ta przez 
kilka tygodni twierdziła że Perła 
Beskidów nie potrafi  doskoczyć do 
światowej czołówki. I na zimowe 
zawody nie zasługuje. - Są deklaracje 
ze strony działaczy FIS-u, że jeśli 
zdamy ten egzamin po raz któryś, 
to Wisła może zagości wspólnie 

z Zakopanem, bo taki jest plan 
PZN, aby dwa weekendy najlepsi 
skoczkowie uczestniczyli w zawodach 
w naszym kraju - wyjaśnia Andrzej 
Wąsowicz, wiceprezes PZN.

Skoki w Polsce cieszą się nie-
słabnącą popularnością. Czują to 
zwłaszcza ci, którzy wciąż marzą o 
jej zdominowaniu. - Ci kibice zawsze 
są. Jak się popatrzy na te zawody 
w Wiśle czy Zakopanem to nigdzie 
indziej na świecie nie ma takiej 
publiczności jak u nas - podkreśla 
Piotr Żyła, skoczek narciarski. 
Zawody  w Polsce to również duża 
szansa dla młodych zawodników. 
Wielu z nich na co dzień nie ma 
szans zaprezentować się tak dużej 
publiczności. - Mamy przede wszyst-
kim grupę krajową, która jest tylko 
na zawodach w kraju, gdzie zawsze 
gospodarz ma szanse wystawić więk-
szą ilość zawodników i tu w Wiśle na 
pewno z tego skorzystamy - oznaj-
mia Łukasz Kruczek, trener kadry 
narodowej. Kibice mają skorzystać 
podwójne. 2-3 sierpnia na trawie, 
a w styczniu na śniegu, bo w zimowy 
kalendarz Wisła wskoczyła w ostat-
niej chwili. (TVS/Krzysztof Trzosek)
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Z powodu remontu wprowadzona 
została nowa organizacja ruchu pod 
wiaduktem kolejowym w centrum 
Sosnowca. W pierwszym etapie za-
mknięte zostały pasy wewnętrzne dro-
gi. Ruch pojazdów odbywa się jedynie 
zewnętrznymi tunelami, dlatego należy 
korzystać z oznakowanych objazdów 
ulicami Mireckiego i Grota-Roweckiego. 
   Zmiany dotyczą również pasażerów 

tramwajów. Obecnie tramwaje nie 
kursują w dni robocze od godziny 20 
do 4 oraz w weekendy, czyli od piątku 
od godziny 20 do poniedziałku do go-
dziny 4. Zmiany dotyczą linii numer 
15, 21, 26 i 36. Linia nr 15 w czasie 
prowadzenia prac nie kursuje w ogóle, 
a trasa tramwaju nr 21 w tym czasie 
jest skrócona do centrum Sosnowca. 
Natomiast linia nr 26 w czasie prowa-
dzenia prac jest kierowana na Pogoń. 
Tramwaj nr 36 kursuje za to według 
zmienionego rozkładu jazdy. Oprócz 

tego została uruchomiona linia czasowa 
nr 35, która w czasie prowadzenia prac 
obsługuje trasy Szopienice - Sosnowiec 
i Sosnowiec - Milowice. Podczas wyłą-
czenia ruchu tramwajowego funkcjonu-
je też komunikacja zastępcza. Na linii 
zastępczej T-15 zostały uruchomione 
dwie dodatkowe trasy wariantowe, któ-
re działają w godzinach nocnych oraz 
wieczorem i w dni wolne. Dodatkowo 
przystanek autobusowy „Sosnowiec Ale-
ja Mireckiego” jest teraz zlokalizowany 
na ulicy Piłsudskiego po zawróceniu 
na skrzyżowaniu z Aleją Mireckiego 
przy kamienicach. Dokładne trasy 
oraz godziny kursowania tramwajów 
w czasie remontu wiaduktu znajdują 
się na stronie KZK GOP. 

Warto podkreślić, że od ponie-
działku do piątku od godziny 4 do 20 
tramwaje jeżdżą normalnie. Przewiduje 
się, że prace pierwszego etapu potrwają 
około dwóch miesięcy. Po tym czasie 
wyłączone z ruchu zostaną dwie jezd-
nie zewnętrzne.

Zabytkowy wiadukt został wybudo-
wany w 1928 roku. Przez lata przejazd 
pod nim przyprawiał kierowców o ból 
głowy. Na początku XXI wieku władze 

miasta korzystając z unijnych dotacji 
w kilku etapach przebudowało drogę 
pod wiaduktem. Dobudowano między 
innymi dwie jezdnie i dwa tunele dla 
pieszych znacznie rozładowując na-
tężenie ruchu w tym newralgicznym 
miejscu Sosnowca. 

Konstrukcja wiaduktu, który jest 
własnością kolei nie była jednak mo-
dernizowana. Teraz zajęła się nim fi rma 
Banimex z Będzina w ramach projektu 

modernizacji trasy kolejowej Zawiercie 
– Katowice. Zleceniodawcą jest PKP 
PLK. Zakres prac przewiduje między 
innymi renowację, naprawę i wymianę 
uszkodzonych elementów wiaduktu, 
antykorozyjne zabezpieczenie stalowych 
przęseł i podpór, a także montaż nowego 
oświetlenia pod wiaduktem. By jednak 
to wszystko zostało zrealizowane, kie-
rowcy i pasażerowie muszą uzbroić się 
w cierpliwość. 

Paraliż w centrum Sosnowca
W zeszłym tygodniu rozpoczęła się modernizacja zabytkowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Piłsudskiego w Sosnowcu. Drogowcy musieli zamknąć dwie wewnętrzne 
jezdnie. Spowodowało to ogromne utrudnienia nie tylko dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Estakadą w dwie strony 

Po 17 miesiącach zakończył się remont chorzowskiej estakady. Od 1 lipca kierowcy jadący w stronę Bytomia mogą już skorzystać z nowo wyremontowanych pasów ruchu. 
Modernizacja zakończyła się 10 dni przed zaplanowanym terminem. Całkowity koszt przebudowy wyniósł blisko 38 mln zł. 26 mln pochodzi ze środków unijnych.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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– To ogromna inwestycja dla miasta 
i cieszymy się, że tak sprawnie udało się ją 
doprowadzić do końca. Prace szły mimo 
trudnych warunków atmosferycznych 
i postępowały znacznie szybciej, niż prze-
widywał harmonogram. Dzięki temu, 
ta ważna dla kierowców trasa, zostanie 
wcześniej oddana do użytku – przyznaje 
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Piesi mogą już korzystać z tzw. 
„ślimaka”. Początkowo pochylnia miała 
zostać wyburzona, ale ku uciesze miesz-
kańców Chorzowa, zdecydowano się 

ją zmodernizować. Oddane do użytku 
zostały również schody i winda przystoso-
wana do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Na ekranach dźwiękochłonnych 
zamontowano oświetlenie ledowe. Białe 
światło ma poprawić widoczność na dro-
dze i wpłynąć na estetykę obiektu. Oświe-
tlone są również miejsca pod estakadą. Jak 
podkreśla dyrektor MZUiM Chorzów, 
prace modernizacyjne przebiegały bez 
większych komplikacji. – Problemy były 
rozwiązywane jeszcze na etapie projektu. 
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu prac. 
Termin był bardzo napięty, ale wykonawca 
trzymał się harmonogramu – mówi Piotr 
Wojtala, dyrektor MZUiM Chorzów.

Część przestrzeni znajdującej się 
pod estakadą zostanie wykorzystana na 
miejsca parkingowe. W sumie ma ich być 
120. Ostateczny kształt zagospodarowa-
nia tego obszaru nie jest jeszcze znany. 
Wstępna koncepcja zaproponowana przez 
architekta Jerzego Stożka zakłada m.in. 
przesunięcie linii tramwajowej na drugą 
stronę estakady, gdzie miałoby powstać 
nowoczesne centrum przesiadkowe oraz  
wybudowanie pod obiektem stalowej 
konstrukcji o całkowicie przeszklonych 
ścianach, w której znajdywałyby się m.in. 
galeria sztuki i kawiarnie. Taki wariant 
dałby miastu możliwość zbudowania ryn-
ku z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory 

chorzowskie władze nie podjęły jednak 
żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.

1 lipca na swoje stare trasy powróciły 
również autobusy. Jest to dobra wiado-
mość dla użytkowników komunikacji 
miejskiej. Na czas remontu przystanek 
„Chorzów Estakada” został przeniesio-
ny  na ulicę Powstańców. Wiązało się to 
z wieloma niedogodnościami – głównie 
dla osób starszych. - Na tym przystanku 
nie ma wiaty. Jak padał deszcz nie było 
się gdzie schronić. Przez ten remont często 
zdarzało się też, że autobusy przyjeżdżały 
z opóźnieniem i nie można było nawet 
usiąść i odpocząć. Cieszę się, że remont 
się skończył. Teraz na pewno będzie lepiej 
– przekonuje Albert Wilgus, mieszkaniec 
Chorzowa. 

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
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Do studia telewizyjnego zapro-
szeni zostali Tadeusz Sołek, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki, 
Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko, 
Mieczysław Gmiter, były burmistrz 
Hajnówki, członek stowarzyszenia 
SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej, 
oraz  Artur Michalski ze Stowarzy-
szenia na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Polski. Łączono się również 
telefonicznie z Adamem Wajrakiem,  
dziennikarzem, który od 1997 roku 
mieszka w Puszczy Białowieskiej, a za-
angażowany był m.in. w  zbieranie pod-
pisów pod petycją w sprawie obrony 

Doliny Rospudy.
To Wajrak w dniu debaty telewi-

zyjnej opublikował w "Gazecie Wy-
borczej" krytyczny artykuł, dotyczący 
sejmowej konferencji, chociaż w niej... 
nie uczestniczył. Postawił za to tezę, że 
po smoleńskiej fi zyce i chemii przyszedł 
czas na smoleńską ekologię... Niestety, 
dziennikarz próbował zdominować 
debatę telewizyjną. Na szczęście
to mu się nie udało.

- Mój dziadek jest pochowany na 
cmentarzu w Hajnówce jako trzeci, 
w 1923 roku. Po pierwszej wojnie świa-
towej puszcza była zrujnowana. Później, 
dzięki wysiłkowi mieszkańców, naukow-
ców, została odbudowana. Dzisiaj 

puszcza jest w stanie klęski ekologicznej. 
Gnije w niej około dwóch milionów, 
a niektórzy leśnicy szacują, że ponad 
dwa i pół miliona metrów sześciennych 
drewna - mówił Mieczysław Gmiter, 
były burmistrz Hajnówki.

Przywoływał badania powietrza 
z 1991 roku, kiedy zapylenie, emisja 
dwutlenku węgla i związków siarki 
zbliżały się do tych ze Śląska. Ponie-
waż przez lata przestawiano się na 
opał ekologiczny, m.in. na drewno, 
gałęzie, problem został rozwiązany. 
Obecnie społeczeństwo Hajnówki, 
Białowieży nie może palić drewnem, 
problem zanieczyszczenia środowiska 
może wrócić.

O problemach Korbielowa mówił 
Tadeusz Sołek. - Zastanawiam się, czy 
żyję w Europie. Obszar Natury 2000, 
obejmujący m.in. Pilsko, Korbielów, 
pozwala modernizować, budować 
nowe wyciągi w Austrii, w Czechach, 
na Słowacji, a nie pozwala moderni-
zować wyciągów w Korbielowie. Je-
steśmy stowarzyszeniem, działającym 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
naszego regionu, współpracujemy 
z samorządowcami, z mieszkańcami i  
innymi organizacjami. Staramy się, by 
nasz Korbielów dawał pracę ludziom, 
żeby nie musieli emigrować do Wiel-
kiej Brytanii. Pseudoekolodzy, pisząc 
różne donosy, powodują wydłużanie 

wydawania decyzji. Korbielów w latach 
80. był kurortem narciarskim. W cza-
sach gierkowskich wybudowano wyciągi, 
których obecnie nie można zmodernizo-
wać. Czy to jest dobre prawo?!  - pytał 
Tadeusz Sołek.

Artur Michalski przypomniał, 
że tzw. stara Unia ma niski poziom 
bioróżnorodności, Polska ma wysoki 
poziom bioróżnorodności, więc na 
dobrą sprawę wszędzie można stwo-
rzyć obszar chroniony. Tylko do czego 
to doprowadzi? - O tych sprawach nie 
mogą decydować ekolodzy, a w zasa-
dzie pseudoekolodzy. W tej kwestii głos 
powinni mieć samorządowcy - mówił 
Artur Michalski

 Antoni Strzelecki

Reprezentacja Korbielowa i Hajnówki została zaproszona do debaty 
telewizyjnej, poświęconej ekologii. To pokłosie sejmowej konferencji
"Czy możemy być spokojni o byt  polskiej przyrody i udział jej 
w zrównoważonym rozwoju Europy", która niedawno odbyła się w Sejmie.

Korbielów i Hajnówka
o ekologii na szklanym ekranie

Baw się w Istebnej! 
Już w najbliższą sobotę rozpoczynają się XVII Dni Istebnej. Na scenie amfi teatru „Pod Skocznią”
wystąpią m.in. Natural Mystic Akustycznie, Chrząszcze oraz Kapela Zbyszka Wałacha. W programie 
przewidziano również zabawy taneczne i pokazy iluzjonistyczne.

Imprezę rozpocznie Bieg Przełajowy 
„Doliną Olzy”. Biegacze wystartują 
o godzinie 15:00. Trasa poprowadzi 
ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa 
Istebna wzdłuż rzeki Olza. Głównym 
celem biegu będzie popularyzacja 
aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz zapobieganie uzależnieniom od 
alkoholu, nikotyny, środków stymulu-
jących, komputera i telewizji. Pierwszego 
dnia odbędzie się również koncert kapeli 
góralskiej oraz zabawa z zespołem dan-
cingowym Mr Baby.  

Drugiego dnia obchodów do Istebnej 
zawitają dziewczęta rywalizujące o tytuł 
Najpiękniejszej Góralki 2013. Organi-
zatorem wyborów jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej, a przedsięwzięcie 
koordynuje Lucyna Ligocka-Kohut – 
sekretarz stowarzyszenia im. Jana Wa-
łacha. Nie zabraknie również pokazów 
iluzjonistycznych wykonywanych przez 
Sebastiana „Alkadiass'a” Grabowskie-
go. Dla miłośników muzyki góralskiej 
przygotowano natomiast występ 

multiinstrumentalistów ze Słowacji – 
Trombitáši bratia Štefánikovci. 

Tydzień później wystąpi popularna for-
macja muzyki dance - Long and Junior. 
Muzycy znani z takich przebojów jak 
„Helenka”, oraz „Tańczyć chcę” zapre-
zentują się 12 lipca o godzinie 20:00. Bilet 
dla młodzieży do lat 16 będzie koszto-
wać10 zł. Dorośli zapłacą 15 zł.

PROGRAM:
06.07. (SOBOTA)
15.00 Bieg Przełajowy
"Doliną Olzy"
18.00 Koncert Kapeli Zbyszka 
Wałacha
18.15 Rozdanie nagród zwycięz-
com w biegu "Dolina Olzy"
18.30 Rozdanie nagród Rady 
Gminy Istebna dla zasłużonych 
w dziedzinie Kultury  i Sportu
19.00  Koncert Zespołu     
Chrząszcze
21.00 Koncert zespołu reggae
NATURAL MYSTIC 

AKUSTYCZNIE
22.30 Zabawa taneczna z zespo-
łem dancingowym - Mr Baby

07.07. (NIEDZIELA)

16.00 Wybory Najpiękniej-
szej Góralki;
Pokazy iluzjonisty Alkadias
18.00 Trombitáši bratia Štefáni-
kovci - rodzinna kapela mul-
tiinstrumentalistów ze Słowacji
19.00 Zabawa taneczna z zespo-
łem dancingowym Jawor

Impreza Towarzysząca - VII 
Piknik Eterowy Koniaków

• Koczy Zamek - 6 i  7 lipca,
 godzina 10.00 - 18.00
• Wernisaż Wystawy Koronki
 Koniakowskiej Beaty 
 Legierskiej
• Galeria Kukułcza Jasnowice
 - 6 lipca godz.18.00

Region

fo
to

: A
nt

on
i S

trz
ele

ck
i



www.kurierpolski24.pl 07Region

Toaleta na medal

Górnicze „niespodzianki”

Ulica Mariacka po remoncie stała 
się głównym miejscem spotkań w cen-
trum Katowic. Latem w każdy weekend 
na deptaku bawi się mnóstwo ludzi, 
a ogródki piwne pękają w szwach. 
I tu pojawia się problem. Wieczo-
rem do łazienek 

w lokalach ustawiają się długie kolejki, 
ale nie wszyscy są na tyle cierpliwi, 
żeby zaczekać na swoją kolej. Pano-
wie najczęściej załatwiają więc swoje 
potrzeby w bramach na 

ulicy Tylnej Mariackiej lub pod zabyt-
kowym budynkiem Starego Dworca. 
Problemu nie rozwiązują toj-toje wy-
stawiane na ulice, a już na pewno nie 
dodają jej uroku. Mieszkańcy kamienic 
przy Mariackiej nadal skarżą się na 
uciążliwe zapachy z bram i podwórek. 

Może to zmienić konkurs na Pro-
jekt Łazienki 2013, który został zorga-
nizowany przez Urząd Miasta w Ka-
towicach oraz firmę Sanitec Koło. Jego 
tematem był projekt toalety publicznej 
w Katowicach przy ulicy Tylnej Mariac-
kiej. Konkurs cieszył się ogromnym 
powodzeniem. Uczestnicy nadesłali aż 
302 projekty. Zgodnie z wymaganiami 
organizatorów w projektach znalazły się 
łazienki dla osób niepełnosprawnych, 
osób z niemowlętami wymagającymi 
opieki oraz części dla pań oraz panów. 
Ze względu na lokalizację i ograni-
czoną powierzchnię działki, wszystkie 
obiekty zaprojektowano jako piętrowe.  
Najwyższą ocenę jurorów i Grand 
Prix konkursu zdobyła praca dwóch 
studentek Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. Jak podkreśliło 
jury, w którego składzie znaleźli się 

przedstawiciele organizatorów 
konkursu oraz architekci, Zuzanna 
Szpocińska i Anna Boruta stworzyły 
projekt budynku harmonijnie wpisa-
nego w istniejącą, niełatwą sytuację 
urbanistyczną. Co ciekawe, przewidzia-
no tam również miejsce ze stojakami 
rowerowymi. Zwyciężczynie zgarnęły 
20 tysięcy złotych. Oprócz nagrody 
głównej, jury przyznało jeszcze pięć 
wyróżnień w wysokości od 2 do 8 tysię-
cy złotych. – Wygrana w konkursie na 
projekt toalety publicznej w Katowicach 
to dla nas ogromny sukces oraz moty-
wacja. Obie wiążemy naszą przyszłość 
zawodową z projektowaniem, dlatego 
wielkim wyróżnieniem byłaby realizacja 
projektu przez miasto – podkreślała 
Zuzanna Szpocińska.

Szalet publiczny w Katowicach, 
jeśli powstanie, powinien po prostu 
zachwycać. Nowa toaleta byłaby 

designerska i powinna nareszcie 
rozwiązać problem sikania pod 
chmurką. - Sposób ukształtowania 
wejścia do podcienia wytwarza do-
brą relację pomiędzy stykającymi się 
kubaturami, czyli tunelem, bramą 
i pawilonem toalety, bez próby domi-
nowania nad zabytkowym portalem 
– uzasadnili swój wybór jurorzy. 
Zwycięska praca przypadła do gustu 
także katowickim urzędnikom, ale 
pieniądze na budowę toalety musi 
znaleźć teraz miasto. – Oczywiście 
jest duża szansa, że zwycięski projekt 
zostanie zrealizowany. Musimy jesz-
cze poznać koszta całej inwestycji. Już 
w przyszłym roku powinny się znaleźć 
pieniądze na projekt budowlany toa-
lety. Jej powstania możemy spodzie-
wać się za dwa-trzy lata – wyjaśnia 
Jakub Jarząbek, rzecznik prasowy 
UM Katowice.  (Adrian Leks)

10-metrowe osuwisko w rejonie 
starej części osiedla Dańdówka powsta-
ło po intensywnych opadach deszczu. 
Miejsce zdarzenia przeszukała specjal-
na jednostka z psami, ale na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Zapadlisko 
nie zagrażało także znajdującym się 
w tym rejonie budynkom. Okazało 
się, że w tym miejscu był szyb wenty-
lacyjny użytkowany w latach 1884-1894 
przez kopalnię Niwka-Modrzejów.  
- Na miejscu zdarzenia byli inspektorzy 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Ka-
towicach, którzy ustalili, że w rejonie 
nie ma żadnych oddziaływań aktualnie 

prowadzonej działalności górniczej. 
Osuwisko jest zlokalizowane w miej-
scu dawnego szybu wentylacyjnego, 
który miał około 60 metrów głębokości 
i dostarczał powietrze górnikom wydo-
bywający węgiel. Niestety, nie wiadomo 
jak był likwidowany szyb i czy robiono to 
we właściwy sposób – informuje Jolanta 
Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego 
Urzędu Górniczego. 

Zgodnie z prawem, koszty likwi-
dacji osuwiska powinien pokryć OUG 
w Katowicach. Sprawa była jednak 
pilna, dlatego prezydent zdecydował 
się na likwidację zapadliska na koszt 

miasta. Zasypano je już pod koniec 
zeszłego tygodnia. – Sprawa wymaga 
natychmiastowej interwencji. W związ-
ku z tym podjęliśmy decyzję o zasypaniu 
zapadliska oraz poddaniu go badaniom 
na własny koszt. Po zakończeniu prac 
wystąpimy do urzędu górniczego 
o zwrot poniesionych kosztów – tłu-
maczył Kazimierz Górski, prezydent 
Sosnowca. Teren dalej jest wyłączony 
z użytkowania, bo prace badawcze 
prowadzą tu geolodzy. Sprawdzają czy 
plac zabaw może być dalej użytkowany 
oraz czy podobne zdarzenia mogą się 
powtórzyć. 

Niestety takie „niespodzianki” 
mogą dotyczyć także innych zagłę-
biowskich i śląskich miast. Ślady 
górniczej przeszłości ujawniają się, 

bo nie były dokładnie udokumentowa-
ne. Wraz z upływem czasu dochodziło 
do niekorzystnych i niebezpiecznych 
zmian w otoczeniu zlikwidowanych 
szybów. Już trwają prace, żeby to 
zmienić. Na pierwszy ogień poszło 
Zagłębie Dąbrowskie. – W 2013 roku 
rozpoczęła się inwentaryzacja obiektów 
kopalń zlikwidowanych w Zagłębiu 
Dąbrowskim, które miały połączenie 
z powierzchnią, czyli szybów i szybików. 
Prawdopodobnie przez dwa stulecia 
działalności górniczej w zagłębiowskich 
miastach było ich około 1500. Raport 
powinien być gotowy we wrześniu 2014 
roku i zostanie przekazany władzom 
samorządowym. Wykonawca został 
już wyłoniony w przetargu – wyjaśnia 
Jolanta Talarczyk. 

Dokument może mieć w przyszło-
ści kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi 
o inwestycje na terenie Sosnowca, 
Dąbrowy Górniczej czy Będzina.  
- Prowadzona inwentaryzacja szybów 
i szybików zlikwidowanych kopalń ma 
znaczenie profilaktyczne. Raport będzie 
przydatny przy sporządzaniu planów 

przestrzennego zagospodarowania te-
renu i pomoże potencjalny inwestorom 
na odpowiednie do uwarunkowań za-
projektowanie budynków. Mamy wiele 
pozytywnych przykładów rekultywacji 

terenów po zakończeniu eksploatacji 
górniczej, ale niestety, zdarzają się także 
niemiłe jej pamiątki. Mamy nadzieję, 
że w każdym rejonie, w którym prowa-
dzone było wydobycie kopalin metodą 
podziemną będzie prowadzona podob-
na inwentaryzacja. Przyszłe pokolenia 
powinny wiedzieć o wszystkich tajemni-
cach, które skrywa ziemia – podkreśla 
Piotr Litwa, prezes WUG. Zwłaszcza 
w miejscach, gdzie mieszkają niczego 
nieświadomi ludzi. (Adrian Leks)

Wizualizacja projektu: Zuzanna Szpocińska i Anna Boruta 

Powinna być przede wszystkim czysta i wygodna. O tym, że miejska toaleta może przy tym 
jeszcze zachwycać przekonaliśmy się już na dworcu w Katowicach. Kolejnym miejscem 
z ekskluzywnym szaletem może być już niedługo ulica Tylna Mariacka. 

Okazuje się, że działalność górnicza daje o sobie znać niekiedy setki lat po jej zakończeniu. Po ogromnym zapadlisku, które powstało na placu zabaw 
w okolicach ulic Jodłowej i Kalinowej w Sosnowcu nie ma już śladu, ale to nie znaczy, że temat jest już nieaktualny.

Wizualizacja projektu: Zuzanna Szpocińska i Anna Boruta 
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Kolosalne straty

Od czterech lat na Stadionie Ślą-
skim nie odbyła się żadna wielka 
impreza. W tym czasie chorzowski 
obiekt przegrał walkę o Euro 2012, 
a PZPN już teraz zapowiedział, 
że nie włączy się do rywalizacji 
o Euro 2020. Koło nosa przeszły 
również wielkie imprezy kultu-
ralne i sportowe podczas których 
trybuny zawsze wypełnione były 
po brzegi. Kolos stoi bezczynnie 
zamiast zarabiać na swoje utrzy-
manie i jak na razie nie widać 
szans, by mogło się to zmienić. 

Teraz sprawą modernizacji i jej fi-
nansowaniu zajmie się Najwyższa 
Izba Kontroli. Urzędnicy dokład-
nie przyjrzą się działaniom sa-
morządu województwa śląskiego 
i Wojewódzkiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu. Kontrola ma potrwać 
do końca roku. - Zniecierpliwienie 
mieszkańców regionu tym, że sta-
dion pomimo tylu lat budowy nie 
jest ciągle oddany do użytku było 
dla nas wystarczającą inspiracją 
by tę kontrolę podjąć - mówi Piotr 
Miklis, dyrektor katowickiej dele-
gatury NIK.

Początkowo koszt przebudowy 
obiektu miał wynieść 465 mln 
złotych.  Do tej pory wydano już 
457,7 mln zł., a jeżeli władze woje-
wództwa zdecydują się na dokoń-
czenie modernizacji, wydatki będą 
znacznie większe. Szacuje się, że 

koszt dodatkowy miałby wynieść 
około 121,4 mln zł. Warto dodać, 
że od 1994 roku, na przebudowę 
Stadionu Śląskiego wydano już 
blisko 700 mln zł. 

  Ucieczka z placu budowy

Z dalszych prac nad moderni-
zacją Stadionu Śląskiego zrezy-
gnowała już wchodząca w skład 
konsorcjum spółka Mostostal 
Zabrze Holding S.A.  Decyzja 
miała związek przede wszystkim 
z niedopełnieniem przez Urząd 

Marszałkowski zobowiązań kon-
traktowych. 28 marca wyznaczo-
no kolejny, dodatkowy termin na 
wprowadzenie zmian do projektu 
i umożliwienie przeprowadzania 
dalszych prac, pod rygorem odstą-
pienia od kontraktu. - Zakreślony 
przez wykonawcę termin upłynął 
bezskutecznie. Co więcej, zamawia-
jący w ogóle nie ustosunkował się 
do zarzutów zawartych w piśmie. 

W takim stanie rzeczy wykonawca 
został zmuszony do odstąpienia 
od kontraktu. W obecnej sytuacji 
nie ma możliwości wykonywania 
jakichkolwiek robót dotyczących 
budowy zadaszenia trybun Stadio-
nu Śląskiego, jak i robót bezpośred-
nio z nimi związanych – czytamy 
w oficjalnym oświadczeniu wy-
danym przez Mostostal Zabrze 
Holding S.A. 

Przedstawiciele spółki podkre-
ślają, że dla kontynuowania prac 
konieczna jest zmiana projektu, 

a władze wojewódzkie nie są 
w stanie określić kiedy będzie on 
gotowy. – Trwający od początku 
roku okres zupełnej stagnacji 
w rozmowach na temat kluczowych 
problemów budowy nie pozwala 
wykonawcy w racjonalny sposób 
nie tylko prowadzić bieżących 
robót, ale i odpowiedzialnie je za-
planować – informuje wykonawca. 
Z placu budowy zniknęły również 

pozostałe firmy zajmujące się 
modernizacją. Są nimi:  Hochtief 
Solutions AG, Thermoserr oraz 
konsorcjum firm Hochtief Polska.  

   Mistrzowskie ekspertyzy

Przyczyny awarii próbowali już 
wyjaśnić niemal wszyscy. Jako 
pierwszy sprawą zajął się Instytut 
Techniki Budowlanej. Warszaw-
scy specjaliści zalecili ponowne 
zaprojektowanie "krokodyli". Ob-
serwacje przeprowadzone przez 
ITB nie dały jednak odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Kolejnej 
ekspertyzy podjął się Politechniki 
Gdańskiej. Oceniono wówczas, 
że niektóre parametry określono 
blisko granic przewidywanych dla 
sytuacji ekstremalnych. Oznacza 
to, że choć przyjęte normy obciąże-
nia dachu są formalnie poprawne, 
to dla tak unikatowego i dużego 
obiektu, jak Stadion Śląski (ponad 
40 tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni dachu), przyjęte war-
tości są zbyt niskie. Następnie na 
plac budowy wkroczył Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Chorzowie. Inspektorzy PINB 
zabronili wykonywania jakichkol-
wiek robót dotyczących budowy 
zadaszenia trybun, jak i innych 
prac bezpośrednio z nimi zwią-
zanych. Z oświadczenia wydane-
go 14 marca br. jasno wynika, że 
dokumentacja projektowa dachu 
wykonana została nieprawidłowo. 
Odpowiedzialność za zaakcepto-
wanie wadliwego projektu w pełni 
odpowiadają wojewódzkie władze.  

W ciągu ostatnich dwóch lat nie 
podjęto również żadnych kroków, 
by wadliwy projekt zmienić. Urząd 
Marszałkowski potrzebował aż 
trzech ekspertyz by upewnić się, 
że jego realizacja nie jest możliwa 
- ale to było wiadome już 15 lipca 
2011 roku. 

          Po co ten dach?

Plany były obiecujące. Obiekt 
posiadający jeden z największych 
rozsuwanych dachów na świecie 
miał być jedynym stadionem 
lekkoatletycznym w Polsce, któ-
ry z powodzeniem może starać 
się o organizację największych 
światowych imprez. Trybuny 
miały pomieścić aż 55 tys. ludzi. 
W przyszłości stadion mógłby peł-
nić funkcje nie tylko sportowe, ale 
również kulturalne – tak jak przed 
rozpoczęciem modernizacji. To 
wszystko byłoby jednak możliwe 
bez budowy zadaszenia. 

Stadion Śląski miał być gotowy na 
długo przed rozpoczęciem ubie-
głorocznych Mistrzostw Europy. 
Mimo opóźnień i nawarstwiają-
cych się problemów wojewódzkie 
władze nie mają wątpliwości czy 
modernizacja zostanie dokoń-
czona. - Inwestycja będzie kon-
tynuowana, tyle że w nowych 
warunkach. W zasadzie wszystko 
zaczynamy od nowa. Teraz czekają 
nas prace nad nowym przetargiem 
i uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych zezwoleń.  Rozmawiamy też 
z projektantem na temat wprowa-
dzenia zaleceń ekspertów. Prace 
rozpoczną się najprawdopodobniej 
na wiosnę przyszłego roku. Real-
nym terminem otwarcia stadionu 
jest pierwszy kwartał 2016 roku 
- wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, 
członek zarządu wojewódz-
twa śląskiego.

Projekt zostanie zmodyfikowany 
z uwzględnieniem podwyższo-
nych standardów bezpieczeństwa 
i odporności na zniszczenie 
konstrukcji. Czy dojdzie do jego 
realizacji? Mimo zapewnień wo-
jewódzkich władz wcale nie jest 
to takie pewne. Na zakończenie 
prac czekamy już cztery lata i jak 
na razie nie ma widoków na po-
zytywny finał. Nie wiadomo też 
jak będzie wyglądać przyszłość 
chorzowskiego stadionu, jeżeli 
zostanie ponownie otwarty. O or-
ganizację dużych imprez będzie 
on musiał rywalizować z innymi, 
bardziej nowoczesnymi obiektami. 
Może to oznaczać, że po zakoń-
czeniu modernizacji do interesu 
trzeba będzie dalej dokładać. Czy 
województwo stać na jego utrzy-
manie? Wątpliwości czy stadion 
jest jeszcze potrzebny i czy w ogóle 
zostanie ukończony rosną.

www.kurierpolski24.pl08 Niepewna przyszłość Kotła Czarownic

Prace nad przebudową Stadionu Śląskiego wstrzymano 15 lipca 2011 roku. Zniszczeniu uległy wtedy dwa  
z czterdziestu zamontowanych „krokodyli” mających utrzymać zadaszenie obiektu. Według najnowszych 
doniesień przebudowa ma się zakończyć dopiero w 2016 roku. Czy tak się jednak stanie? 

TO KONIEC
STADIONU ŚLĄSKIEGO?

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
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Teraz szkoły górnicze wracają do łask. 
Coraz więcej osób chce się kształcić 
w zawodach górniczych widząc w tym 
swoją szansę na odnalezienie się na 
rynku pracy. Górnik z wykształceniem 
zawodowym to obecnie rzadkość. Dla-
tego spółki węglowe chętnie wspierają 
edukację górniczą. - Gwarantujemy 
zatrudnienie każdemu absolwentowi, 
który zdał egzamin zawodowy w jednej 
z podległych nam placówek. Tylko w tym 
roku pracę w Kompani Węglowej znalazło 
blisko 800 osób. Chcemy aby w przyszłym 
roku ta liczba była jeszcze większa. Wy-
kwalifikowanych górników jest obecnie 
bardzo mało. Wielu z nich niebawem 
przejdzie na emeryturę. Potrzebujemy 
fachowców, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wspieranie szkół górniczych. Jest  
to szansa na zdobycie dobrego wykształce-
nia i znalezienia pracy dla wielu młodych 
ludzi – mówi Zbigniew Madej, rzecznik 
prasowy Kompanii Węglowej.

  Chorzów
Po 20 latach przerwy do swoich 
korzeni powraca Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących nr 1 
w Chorzowie. Już od przyszłego roku 
szkolnego 48 uczniów rozpocznie tam 
kształcenie w zawodach górniczych. 
Uruchomione zostaną dwa nowe kie-
runki kształcenia- technik górnictwa 
podziemnego oraz górnik eksplo-
atacji podziemnej. Uczniowie będą 

się znajdować pod opieką Katowic-
kiego Holdingu Węglowego, który  
zaoferuje im praktyki zawodowe 
w wyznaczonych kopalniach. W ra-
mach zajęć odbędą się także dodat-
kowe szkolenia BHP oraz spotkania 
z wykwalifikowanymi instruktorami 
zawodu. Spółka może również zapew-
nić zatrudnienie przyszłym absolwen-
tom szkoły.

- Pomysł reaktywowania szkoły górni-
czej zrodził się podczas rozmów z pre-
zydentem miasta oraz z przedstawi-
cielami Powiatowego i Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. Statystyki pokazują, 
że w dalszym ciągu mamy do czynienia 
z dużym zapotrzebowaniem na pra-
cowników branży górniczej. Do pracy 
w tym zawodzie najczęściej zgłaszają 
się jednak osoby, które nie posiadają od-
powiedniego wykształcenia. Chcemy to 
wykorzystać. Przyszli absolwenci naszej 
szkoły będą w pełni wykwalifikowanymi 
fachowcami. To z pewnością stanie się 
ich olbrzymim atutem - podkreśla Syl-
wia Tkocz, dyrektor placówki.

Chorzowsk ie władze planują  
również budowę szkoleniowej  
sztolni, której głównym zadaniem bę-
dzie ukazanie warunków panujących 
pod ziemią oraz przedstawienie prak-
tycznych aspektów zawodu. Warsztaty 
szkolne będą przeprowadzane w pra-
cowni mechanicznej, elektronicznej 
oraz ślusarskiej. Koszty związane 
z wybudowaniem obiektu w pełni 
pokryje miasto. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 1 w Chorzowie po-
wstał na bazie Technikum Górniczego 
oraz Zasadniczej Szkoły Górniczej, 
które od 1950 roku szkoliły m.in. 
przyszłych pracowników największej 

w rejonie kopalni Barbara - Chorzów. 
Kształcenie obejmowało wówczas 
przygotowanie zawodowe przyszłych 
pracowników średniego dozoru ko-
palń przemysłu węglowego w działach 
eksploatacji złóż węglowych, przerób-
ki mechanicznej węgla, mechaniki 
górniczej i normowania. Kształcenie 
w klasach o profilu typowo górniczym 
zakończono ostatecznie w roku 1993. 

 Zabrze
W ubiegłym roku blisko 100 uczniów 
rozpoczęło naukę jako technik górnic-
twa podziemnego w Zespole Szkół nr 
3 w Zabrzu. Jest to już druga górnicza 
specjalizacja znajdująca się w ofercie szko-
ły. Rok wcześniej placówka rozpoczęła 
nauczanie na kierunku technik elektryk 
o specjalności górniczej. Szkoła, która 
przez lata kształciła górników KWK 
Makoszowy, powraca w ten sposób do 
swoich korzeni. 

W ramach porozumienia z Kompanią 
Węglową szkoła gwarantuje uczniom 
praktyki zawodowe w wyznaczonych ko-
palniach, dodatkowe szkolenia bhp, spo-
tkania ze specjalistami i instruktorami 
zawodu posiadającymi pełne kwalifikacje 
oraz zatrudnienie dla tych absolwentów, 
którzy zdali egzamin zawodowy.

  Ruda Śląska
W zeszłym roku szkolnym 130 przy-
szłych górników rozpoczęło również 
naukę w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie 
Śląskiej. Obecnie w trzech klasach za-

wodowych o profilu: górnik eksploatacji 
złóż, ślusarz i elektryk, uczy się 77 osób. 
Po raz kolejny uruchomiono również 
klasy o profilu technik górnictwa pod-
ziemnego. Kształci się w niej obecnie 
108 osób. Wszyscy absolwenci rudzkiej 
szkoły mają gwarancję zatrudnienia 
w Kompanii Węglowej. 

- Zainteresowanie kształceniem w zawo-
dach górniczych jest bardzo duże. Młodzi 
ludzie zdają sobie sprawę, że jest to dla 
nich szansa na zdobycie dobrego wykształ-
cenia i znalezienia pracy zaraz po ukoń-
czeniu szkoły. To dla nich duża szansa 
– mówi Teresa Isakiewicz, wicedyrektor  
Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

Szkoła zapewnia swoim podopiecznym 
zarówno przygotowanie teoretyczne, 

jak i praktyczne. Zajęcia na kopalni 
rozpoczynają się już w pierwszym roku 
nauki. Pod ziemię uczniowie zejdą jednak 
dopiero w trzeciej klasie. Praktyki będą 
się odbywać w kopalniach należących do 
Kompanii Węglowej-  Pokój, Bielszowice 
i Halemba-Wirek. 

Rudzka placówka umożliwi zdobycie 
wykształcenia nie tylko na poziomie za-
wodowym i technicznym. Absolwenci 
kierunku górnik eksploatacji podziemnej 
po uzyskaniu wykształcenia średniego 
mogą również ubiegać się o tytuł tech-
nika górnictwa podziemnego. Kolejnym 
etapem zdobywania specjalistycznego 
wykształcenia mogą być natomiast stu-
dia w rudzkim ośrodku dydaktycznym 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 

  Bytom
W 2006 roku edukacja górnicza powróciła 
również do Bytomia. W Zespole Szkół 
Technicznych adepci górnictwa kształcą 
się w zawodzie technik górnictwa pod-
ziemnego, technik elektryk ze specjal-
nością: eksploatacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych górnictwa podziemnego 
oraz technik mechanik ze specjalnością: 
eksploatacja maszyn i urządzeń mecha-

nicznych górnictwa podziemnego. 

Praktyczna nauka zawodu jest tam 
organizowana we współpracy z KWK 
„Bobrek-Centrum”. W tym przypad-
ku uczniowie również mogą liczyć na 
wsparcie Kompanii Węglowej. Spół-
ka zobowiązała się do zatrudniania 
absolwentów szkoły w podległych 
kopalniach, bezpośrednio po zakoń-
czeniu edukacji. 
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Na początku lat 90. rozpoczęło się masowe likwidowanie szkół 
górniczych. Miało to związek z malejącym zapotrzebowaniem na 
wykwalifikowanych pracowników górniczych. W wyniku słabej 
kondycji finansowej, wiele kopalń zaczęło od masowych zwolnień, 
by w późniejszym czasie całkowicie zakończyć wydobycie. Nikt nie 
przypuszczał wówczas, że ta tendencja może się zmienić.

Edukacja

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl

Górnicy znowu potrzebni
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Wykolejony 
tramwaj
W Zabrzu wykoleił się tramwaj 
i została uszkodzona sieć trak-
cyjna. Spowodowało to paraliż 
komunikacyjny w mieście. 

Do zdarzenia doszło rano na ulicy 
Religi. 34-letnia motornicza - kie-
rując tramwajem linii nr 5 - skrę-
cając z ulicy Powstańców Śląskich 
w ulicę Religi prawdopodobnie 
jechała za szybko. Tramwaj się 
wykoleił i doszło do uszkodzenia 
sieci trakcyjnej, której elementy 
uderzyły w przejeżdżającego se-
ata. Uszkodzony został również 
sygnalizator świetlny przy przejściu 
dla pieszych. Nikt z uczestników 
zdarzenia nie odniósł obrażeń. 
Ruch tramwajów wstrzymany był 
przez 4 godziny. Z powodu nie-
działającej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu policjanci kierowali 
ruchem pojazdów.

Samochód wje-
chał w budynek
Alkohol plus głupota to fatalne 
połączenie, które omal nie dopro-
wadziło do tragedii w miejsco-
wości Radziechowy. Dwaj pijani 
nastolatkowie trafili do szpitala.

Kierowca opla vectry utracił pa-
nowanie nad pojazdem. Zjechał 
na pobocze drogi i uderzył naj-
pierw w drewniane ogrodzenie 
posesji, później w znak drogo-
wy, aż w końcu zatrzymał się na 
ścianie budynku mieszkalnego. 
Samochód prowadził 16–letni 
mieszkaniec powiatu żywieckie-
go, który miał w organizmie po-
nad promil alkoholu. Pasażerem 
był jego o rok straszy kolega, któ-
ry również był pijany. Alkomat 
wykazał u niego 1,36 promila. 
Kierowca i jego starszy kolega ze 
złamanymi nogami i ogólnymi 
potłuczeniami zostali przewie-
zieni do żywieckiego szpitala.

Domowa 
plantacja
Policjanci namierzyli i zlikwido-
wali plantację konopi indyjskich. 

Nielegalną uprawę w mieszkaniu 
w Tychach prowadził 29-latek.

Zatrzymano 29-letniego mieszkań-
ca Tychów, który w swoim miesz-
kaniu założył plantację konopi 
indyjskich. Znaleziono tam także 
spore ilości gotowego narkotyku. 
Zabezpieczono łącznie ponad 
400 porcji marihuany, prawie 80 
sadzonek konopi indyjskich oraz 
akcesoria służące do ich uprawy. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty pro-
dukcji oraz posiadania narkotyków 
w znacznej ilości. Sąd zdecydował 
o jego tymczasowym aresztowaniu 
na dwa miesiące. Śledztwo trwa. 
Za przestępstwa narkotykowe za-
trzymanemu grozi teraz do 10 lat 
więzienia. 

Ofiara 
stalkingu
49-latka wysłała tysiąc sms-ów, 
które nie tylko naruszały prywat-
ność mężczyzny, ale i wzbudzały 
w nim uczucie zagrożenia.

Policjanci przedstawili zarzuty 
49-letniej kobiecie, która przez 
prawie rok prześladowała miesz-
kańca Częstochowy. Zatrzymano 
ją w jednym z domów w centrum 
miasta. Kobieta nękała mężczyznę 
dużą ilości sms-ów i telefonów. Ich 
liczba szacowana jest na około ty-
siąc w przeciągu ostatnich miesięcy. 
W trakcie przeszukania mieszkania 

zabezpieczono dwa telefony, z któ-
rych częstochowianka wysyłała 
sms-y o różnej treści. 49-latka 
usłyszała już zarzuty stalkingu 
i dobrowolnie poddała się karze. 
Grozi jej kara do 3 lat więzienia.

Złodziejski duet
Policjanci rozbili przestępczy 
duet, podejrzany o napady na 
sklepy jednej z sieci handlowych. 
Za rozbój zatrzymanym grozi 
kara do 12 lat więzienia.

Od listopada ubiegłego roku na te-
renie województwa śląskiego doszło 
do licznych napadów rabunkowych 
na sklepy, gdzie sprawcy działali 
w podobny sposób. Przełom na-
stąpił 10 lutego 2013 roku, kiedy 
do sklepu jednej z sieci handlowych 
w Orzeszu wtargnął zamaskowany 
mężczyzna. Trzymający w ręku 
przedmiot przypominający broń 
zastraszył kasjerkę i ukradł z sej-
fu kilka tysięcy złotych. Parę dni 
później policjanci zatrzymali na-
pastników. Katowiczanie w wieku 
31 i 32 lat trafili do aresztu. Po 
kilku miesiącach okazało się, że 
mężczyźni mają też związek z na-
padami na terenie innych śląskich 
miast. Materiał dowodowy pozwo-
lił na postawienie mężczyznom 
kolejnych 8 zarzutów za napady 
rabunkowe w Katowicach, Orzeszu, 
Czeladzi, Mysłowicach, Chorzowie 
i Będzinie.

Zderzenie 
samochodu 
z busem
Przy ulicy Kościuszki na wyso- 
kości Szkoły Policji w Katowi- 

cach doszło do groźnego wy-
padku, w którym ranne zosta-
ły dwie osoby.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń 
policji, kierująca samochodem 
osobowym podczas zawracania 
zderzyła się z busem. Pasażerami 
busa było czternaścioro dzieci 
z Ukrainy oraz ich opiekuno-
wie. Ranni to kierowca i pasażer 
samochodu osobowego. Ciężej 
ranną przetransportowało Lot-
nicze Pogotowie Ratunkowe. 
Pasażerowie busa przesiedli się do 
podstawionego autobusu i udali 
się na wypoczynek. Utrudnienia 
w ruchu trwały ponad trzy godzi-
ny. Trwa szczegółowe wyjaśnianie 
przyczyn wypadku.

Wyrywał 
lusterka
Dzięki anonimowej informacji 
telefonicznej jednego z gliwi-
czan, policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku dewastują-
cego samochody 17-latka. 

Kolejny sukces policyjnej ak-
cji „Nie reagujesz – akceptu-
jesz”. Po północy przy ulicy 
Gierymskiego w Gliwicach 
napastnik postanowił wyżyć 
się na zaparkowanych samo-
chodach. 17-latek wyrywał w 
autach lusterka. Hałas usły-
szał jeden z mieszkańców i za-
wiadomił policję. Na miejsce 
przyjechali funkcjonariusze, 
którzy zatrzymali agresywnego 

nastolatka. Młodzieniec zdążył 
jednak uszkodzić volkswagena 
caddy, fiata pandę, skodę fabię 
i mazdę.

Śmierć 
rowerzysty
Tragiczny wypadek z udziałem 
rowerzysty. 52-latek uderzył 
w zaparkowany samochód i po-
niósł śmierć na miejscu. 

Do zderzenia doszło na lokalnej 
drodze w pobliżu miejscowości 
Grabowa w powiecie zawier-
ciańskim. Według wstępnych 
ustaleń, na prostym odcinku 
drogi 52-letni rowerzysta uderzył 
w zaparkowanego na poboczu 
dostawczego forda. Niestety, 
ciężkie obrażenia ciała, których 
doznał mieszkaniec Niegowonic 
okazały się śmiertelne. Proku-
rator zarządził sekcję zwłok. 
Policjanci ustalają, co mogło być 
przyczyną tragedii. Życie rowe-
rzysty mógł uratować założony 
na głowę kask ochronny.

Rodzinny interes
Zw yk ła kontrola drogowa 
pomogła rozbić narkotykowy 
biznes w Pszowie. Zabezpie-
czono w sumie 3,5 kilogra-
ma narkotyków.

Policjanci zatrzymali do kon-
troli audi, którym podróżowało 
młode małżeństwo. W samo-
chodzie znaleziono kilkana-
ście woreczków z amfetaminą. 
Zabezpieczono także broń gazo-
wą i telefony komórkowe. 30-lat-
kom udowodniono posiadanie 
i wprowadzenie do obrotu w su-
mie 3,5 kg amfetaminy. Małżeń-
stwo zostało oddane pod dozór 
policji. Zatrzymano także kolej-
ne osoby powiązane z handlem 
narkotykami na terenie Pszowa. 
Nielegalny proceder prowadzony 
był w jednym z domów, w którym 
udział brali ojciec i dwóch synów. 
W mieszkaniu rodziny zabezpie-
czono pół kilograma środków 
odurzających. Niewykluczone są 
kolejne zatrzymania.

Nie żyje 
dwóch 
nastolatków
Tragedia na drodze w Często-
chowie. W wyniku zderzenia 
samochodu z motocyklem 
zginęło dwóch 16-latków.

Tragiczne wydarzenie mia-
ło miejsce w Częstochowie 
przy ulicy Przejazdowej. Jak 
wynika ze wstępnych usta-
leń policjantów do wypadku 
doszło, gdy 25-letni kierowca 

fiata punto skręcał w lewo. 
Wtedy uderzył  w niego jadą-
cy w tym samym kierunku 
motocyklista z pasażerem. 
Kierujący motocyklem 16-la-
tek zmarł po przewiezieniu 

do szpitala. Kilka godzin 
później - na skutek odnie-
sionych obrażeń - zmarł 
16-letni pasażer motocykla. 
Policjanci ustalają przebieg 
i okoliczności wypadku.
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
We wtorek będziesz mógł wszystko wy-

jaśnić zainteresowanym. Znajdź na początku 
tygodnia więcej czasu dla swoich bliskich. Trze-
ba będzie jeszcze raz zaplanować wasz wy-
jazd, ale efekty zaskoczą pozytywnie każdego.

Ryby 21.02. – 20.03.
Wieczorny spacer dostarczy wam wielu 

wrażeń. Nawet tego się nie spodziewałeś. Nie 
zapomnij o tym, co obiecałeś swoim kolegom. 
Czymś przecież trzeba się wkupić... W sobotę 
będziesz miał szansę odpocząć przed telewi-
zorem.

Baran 21.03. – 20.04.
Powinieneś wysłać ponaglenie do fi rmy, 

które przetrzymuje twój sprzęt. Samodzielnie 
wszystkiego nie dokonasz – będziesz potrzebo-
wać wsparcia. Zadzwoń z pomysłem w czwartek, 
nie czekaj aż cię ktoś uprzedzi.

Byk 21.04. – 21.05.
W ten sposób nikomu nie pomożesz, 

a na pewno już nie sobie. Powoli, lecz sys-
tematycznie rezygnuj z dawnych absorbu-
jących zobowiązań. Nie przyjmuj nowych 
propozycji, nawet takich jak ta, w ubiegłym 
tygodniu. Trzeba zacząć dbać o siebie.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Ze względu na zdrowie, lepiej będzie od-

wołać wtorkowe spotkanie i sobotni wyjazd. Twoi 
bliscy zrozumieją w czym problem, trudniej będzie 
przekonać współpracowników.

Rak 22.06. – 22.07.
Kwestię opłat załatwicie tym razem 

polubownie. Wspólny wyjazd to dobry pomysł 
– szczególnie teraz. Wśród sprawunków nie 
może zabraknąć ulubionych waszych przy-
smaków. Zamówione przesyłki dotrą dopiero 
po niedzieli.

Lew 23.07. – 22.08.
Poczekaj z wiążącymi decyzjami do 

powrotu Ryb. Ostatni wyczyn narobił sporo 
zamieszania, ale też zwrócił na was uwagę 
ludzi z branży. Czekając wieczorami aż za-
dzwonią, dopracuj szczegóły waszej propo-
zycji.

Panna 23.08. – 22.09.
Przesunięcie wizyty okaże się ko-

niecznością. W środę będziesz mieć okazję 
odnowić stare kontakty. W tym tygodniu nie 
dostaniesz jeszcze oczekiwanych dokumen-
tów - musisz poczekać do przyszłego wtorku.

Waga 23.09. – 23.10.
Ostrożnie, bo spędzisz resztę czasu na 

przeliczaniu pozostałych mizernych funduszy. 
Posłuż się wskazówkami Koziorożca. Zadbaj 
o bezpieczeństwo swoich bliskich. Chodzi 
przede wszystkim o to, żeby było widać two-
je zaangażowanie.

Skorpion 24.10. – 22.11.
To, że ostatnio nic ważnego nie zda-

rzyło się wokół ciebie, nie oznacza, że mo-
żesz spać spokojnie. Skorzystaj z okazji i wy-
pocznij. Postaraj się też załatwić najpilniejsze 
sprawy w urzędach.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
Masz szansę poprawić swoją pozy-

cję, jeśli posłuchasz tego, co mówi Skorpion. 
Dopiero rano dowiesz się o podróży swoich 
bliskich – trzeba będzie zmienić gruntownie 
plany na nadchodzące dni. Przed tobą jesz-
cze jedno spotkanie w zamkniętym gronie.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Najlepiej będzie, jeśli uda się nie wra-

cać w niedzielę. Co najmniej do przyszłego 
piątku nie musisz martwić się o sprawy zawo-
dowe, ale spodziewaj się fali telefonów w po-
łowie przyszłego tygodnia.
                                                     
                                                        Hogatha
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Na gruncie ustawy Kodeks Ro-
dzinny i Opiekuńczy w sytuacji, gdy 
kobieta przebywa w placówce położni-
czej, powiązanie matki z dzieckiem nie 
rodzi problemów, albowiem zasadnicze 
znaczenie odgrywa tutaj fakt narodzin, 
ponieważ matką dziecka jest kobieta, 
która je urodziła. 

Natomiast więcej trudności może 
nastręczać ustalenie, kto w świetle 
prawa jest ojcem dziecka w związ-
ku partnerskim.

W pierwszej kolejności należy 
zwrócić szczególną uwagę na domnie-
manie zgodnie, z którym ojcem dziecka 
jest ten, kto obcował z matką potomka 
nie dawniej niż w trzechsetnym,      a nie 
później niż w sto osiemdziesiątym 
pierwszym dniu przed narodzina-
mi dziecka.

W celu ustalenia kto jest ojcem 
dziecka mamy do wyboru dwa tryby na 
mocy, których ustalenie ojcostwa może 
nastąpić: przez uznanie ojcostwa, albo 
na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa sprowadza się do 
złożenia przez mężczyznę, będącego 
biologicznym ojcem dziecka, oświad-
czenia przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego, że on jest ojcem swego 

potomka. Istotne jest, iż przedmiotowe 
oświadczenie może złożyć osoba, która 
ukończyła szesnaście lat i nie istnieją 
podstawy do jej całkowitego ubezwła-
snowolnienia. Nie mniej kluczowe jest 
również potwierdzenie przez matkę 
dziecka jednocześnie albo w ciągu 
trzech miesięcy od dnia złożenia 
oświadczenia przez mężczyznę, że to 
on jest ojcem ich dziecka.

Uznanie ojcostwa może również 
zostać dokonane przed sądem opiekuń-
czym, a za granicą także przed polskim 
konsulem lub osobą wyznaczoną do 
wykonywania funkcji konsula, jednak-
że tylko w sytuacji, gdy uznanie dotyczy 
dziecka, którego oboje rodzice albo 
przynajmniej jedno z nich są obywate-
lami polskimi. Należy również pamię-
tać, iż możliwe jest uznanie ojcostwa 
przed urodzeniem się dziecka, które 
już zostało poczęte, a także, że uznanie 
ojcostwa nie może nastąpić po osią-
gnięciu przez dziecko pełnoletności.

Niestety nie można wykluczyć 
sytuacji, w której ojciec dziecka poza-
małżeńskiego nie będzie chciał uznać 
go w drodze dobrowolnego oświadcze-
nia, w takim przypadku można wystą-
pić do sądu z powództwem o ustalenie 

ojcostwa. Taki pozew umożliwia matce 
dziecka ustalenie pochodzenia dziecka 
od swojego partnera, który nie chciał 
go uznać w sposób wskazany powyżej.

Do złożenia niniejszego powódz-
twa nie jest wymagana niczyja zgoda, 
jak również na stronę dochodzącą 
ustalenia ojcostwa nie został nałożony 
obowiązek uiszczenia kosztów sądo-
wych. Uprawnionymi do ustalenia 
ojcostwa w tym trybie są m.in.: matka 
dziecka, dziecko lub potencjalny oj-
ciec dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe roz-
ważania można stwierdzić, iż dopiero 
formalne uznanie lub sądowe ustalenie 
pochodzenia dziecka pociąga za sobą 
powstanie prawnie sankcjonowanej 
więzi rodzicielskiej, która niesie ze sobą 
określone prawa i obowiązki w relacji 
rodziców pozostających w związku 
partnerskim, a ich dzieckiem.

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

Dziecko w związku partenrskim
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat coraz więcej ludzi świadomie decyduje się nie zawierać
małżeństwa, a pozostać w nieformalnym związku partnerskim.

Prawo do urlopu wypoczynko-
wego jest jednym z podstawowych 
uprawnień pracownika i nie może 
się on tego prawa zrzec, ani też nie 
może „zamienić” urlopu w naturze 
na ekwiwalent. Wypłata ekwiwa-
lentu za urlop jest możliwa jedynie 
w razie ustania stosunku pracy, gdy 
pracownik nie wykorzystał całego 
przysługującego mu urlopu – nigdy 
w trakcie trwania zatrudnienia.

Urlop w y poczy nkow y po-
w i n ien być  „n iepr z er wa ny ”.
Przepisy prawa pracy przewidują 
jednak sytuacje, w których praco-
dawca może odwołać pracownika 
z urlopu oraz inne okoliczności
przerywające urlop.

Może zdarzyć się sytuacja, że 
obecność w zakładzie pracy pra-
cownika korzystającego z urlopu 
wypoczynkowego jest konieczna. 
W takim przypadku pracodaw-
ca może odwołać pracownika 
z urlopu.

Należy jednak pamiętać, że:
  odwołanie z urlopu jest możliwe 

tylko wtedy, gdy zajdą okoliczności 
nieprzewidziane w chwili rozpo-
czynania urlopu przez pracownika 
– pracodawca nie może więc 
udzielić pracownikowi urlopu 
z zamiarem odwołania go z niego 
(wówczas lepiej przesunąć termin 
u r l o p u  w  u z g o d n i e n i u  z 
pracownikiem),

  obecność pracownika w zakła-
dzie pracy jest niezbędna (wiedza, 
umiejętności, zakres odpowie-
dzialności lub inne czynniki po-
wodują, że pracownik musi stawić 
się w zakładzie pracy osobiście),

  w razie odwołania z urlopu na 
pracodawcy ciąży obowiązek po-
krycia kosztów poniesionych przez 
pracownika w bezpośrednim 
związku z odwołaniem z urlopu 
(chodzi tu m.in. o koszty przejaz-
du, opłaty za wczasy, które nie 
podlegają zwrotowi).

Pracodawca, odwołując pracowni-
ka z urlopu, musi pokryć tylko te 
koszty, które pracownik faktycz-
nie poniósł oraz udokumentował. 

Pracownik powinien zatem przed-
stawić pracodawcy wszelkie doku-
menty uprawniające go do zwrotu 
poniesionych kosztów (rachunki, 
faktury).

Pracodawca może również zrekom-
pensować pracownikowi odwołanie 
z urlopu, wypłacając mu określone 
świadczenie pieniężne ponad kwotę 
rzeczywiście poniesionych przez pra-
cownika wydatków. Można to nazwać 
ekwiwalentem za pokrzyżowanie pla-
nów urlopowych. Należy jednak pa-
miętać, iż wszelkie kwoty otrzymane 
ponad koszty faktycznie poniesione 
stanowią dla pracownika przychód
ze stosunku pracy. 
                              (Agata Karasewicz)

Zwrot kosztów
odwołania z urlopu 
wypoczynkowego
Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu, 
musi, na podstawie art. 167 § 2 kp, pokryć bezpośrednio 
powiązane z odwołaniem koszty. Dotyczy to zwrotu 
wydatków w wysokości faktycznie poniesionej przez 
pracownika i udokumentowanej.
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Coraz więcej mieszkańców Śląska 
właśnie w ten sposób spędza wolne, 
wakacyjne weekendy, a dodatkowo na 
tych imprezach często możemy usłyszeć 
naszych artytów.

  Startujemy nad morzem

Festiwalowe lato dobrze rozpocząć 
nad morzem. W dniach 3-6 lipca na 
terenie lotniska Gdynia-Kosakowo 
odbywa się Heineken Open'er Festi-
val, to, zdaniem wielu, najlepsza tego 
typu impreza w Polsce, a nawet w tej 
części Europy. Potwierdzają to zresztą 
nagrody i wyróżnienia, jakimi obsy-
pano festiwal. Wspomnieć tu trzeba 
o tym, że w 2010 roku Open'er został 
uznany za najlepszy duży festiwal 
w Europie (Best Major Festival), dy-
stansując w swojej kategorii tak uzna-
ne i cieszące się długoletnią renomą 
imprezy, jak festiwale Glastonbury, 
Rock Werchter czy Roskilde!

Na festiwalu goszczą najcie-
kawsze z jaw iska rockowej,
elektronicznej i hip-hopowej 
branży. Jest też moda, teatr, film. 
To powoduje, że festiwal bije rekordy 
frekwencji biletowanych imprez w na-
szym kraju. Według różnych relacji na 
festiwal w 2011 roku przybyło w gra-
nicach od 90 do 110 tys. osób! Czy tak 
samo będzie w tym roku? Line-up jest 
znakomity. Wystąpią m.in. światowe 
gwiazdy: Blur, Kings of Leon, Queens 
of the Stone Age, Arctic Monkeys, 
Nick Cave and the Bad Seeds. Silna 
w tym roku jest reprezentacja arty-
stów z naszego regionu. Zaledwie 
kilka dni temu ogłoszono, że na 
Open'erze zaśpiewa Dawid Podsia-
dło z Dąbrowy Górniczej, bohater 
jednego z naszych poprzednich wy-
dań. Wystąpi niemal na otwarcie, 
bo pierwszego dnia o godzinie 17 
w namiocie (tzw. tent stage). W po-
dobnym czasie w tzw. alter space grać 

będzie hipiersoniK. To formacja,którą 
tworzą Pierre, Marcin Babko (znani 
z Muariolanzy) i Michał Sosna. 5 lipca 
na głównej scenie stanie Kaliber 44! 
To formacja-legenda, którą dodatko-
wo wzmocnił fi lm "Jesteś Bogiem". 
Młodzi reprezentanci Katowic i Koń-
skich raz na zawsze zmienili polski 
rynek muzyczny odwagą, prostolinij-
nością, genialnymi tekstami i energią. 
Zespół połączył fanów wielu gatun-
ków muzycznych, tworząc pierwszy 
prawdziwy hip hopowy fenomen na 
polskiej scenie. Kaliber 44 pojawi się 
na Open’erze w składzie: AbradAb, 
Joka i DJ FEEL-X. Jedną z wartych 
podkreślenia atrakcji koncertu będzie 
udział muzyków sesyjnych, gości 
specjalnych oraz Gutka, znakomitego 
wokalisty i przyjaciela K44.
Cztery dni muzycznego (i nie tylko) 
święta kosztują 470 złotych (karnet 
czterodniowy), bilety jednodniowe są 
w cenie 189 zł. Uwaga, w tym roku jest 

bonus, koncert Rihanny w dniu 7 lip-
ca, a więc dzień po festiwalu. Wszyscy 
posiadacze karnetów czterodniowych 
na Open’era, będą mogli uczestniczyć 
w koncercie bez dodatkowych opłat, 
a pobyt na polu namiotowym zosta-
nie przedłużony o kolejną noc!

Wracamy na południe, do Czech
Planując koncertowe lato, trzeba 
zarezerwować sobie czas na wizytę 
w czeskiej Ostrawie (z Katowic to nieco 
ponad godzina drogi samochodem). 
W dniach od 18 do 21 lipca odbywa 
się tam festiwal Colours of Ostrava, na 
który co roku jeździ wielu Ślązaków. 
Program jest świetny. W tym roku 
zagrają m.in. genialna islandzka kapela 
Sigur Rós, brytyjczycy Bonobo oraz 
Jamie Cullum, irlandzyczk Damien 
Rice. Wydarzeniem będzie jednak 
występ Asafa Avidana, izraelskiego 
folk-rockowego pieśniarza, porów-
nywanego do... Janis Joplin! Koncerty 

Asafa w Europie wyprzedają się, więc 
ostrawski festiwal może być jedyną 
okazją do zobaczenia tego modnego 
artysty w najbliższym czasie.
Uwaga, ciekawostka! Na festiwalu za-
grają Polki, Anna Maria Jopek i Maria 
Peszek. Jesteśmy szczególnie ciekawi 
koncertu skandalistki Marysi. W jej 
twórczości bardzo ważne są teksty. Jak 
sprawdzi się w Czechach, gdzie nie każdy 
w stu procentach będzie rozumiał to, co 
do zaproponowania ma ta wielka artyst-
ka? Przekonamy się. Jedno jest pewne 
- Czesi pani Marysi nie boją się i mocno 
promują jej koncert, pisząc, że to artyst-
ka, która od dobrych kilku lat nie daje 
Polsce spać...
Warto wspomnieć, że czeski festiwal 
ma zupełnie inny klimat od imprez 
w Polsce. Jest więcej swobody, luzu, nikt 
nikogo nie goni za picie piwa. A bez-
piecznie też jest. Przegląd innych letnich 
imprez już w kolejnym numerze Kuriera 
Polskiego.  (Antoni Strzelecki)

Zaplanuj z nami 
FESTIWALOWE  LATO

Od kilku sezonów lato można spędzić, podróżując od festiwalu do 
festiwalu. Do wyboru mamy zarówno wielkie, plenerowe spędy, 
jak i bardziej kameralne miejsca.
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Pokażmy ŚLĄSKIE!
Jeżeli tak, to teraz masz szansę pochwalić się swoimi
fotografiami z najciekawszych miejsc województwa
Śląskiego. Rozpoczęły się wakacje, czyli czas wypoczynku i podróży. 

Nie wszyscy jednak wybiorą się na zagraniczne wojaże, 
czy nad Bałtyk. Wielu z nas postawi na województwo 
śląskie, które w poprzednim roku odwiedziło ponad
4 miliony turystów. Ogromnym atutem naszego regionu 
jest jego różnorodność. Znajdziemy tu między innymi 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Zabytko-
wą Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a z drugiej 
strony Zamek Ogrodzieniec w Podzamaczu i Muzeum 
Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli zrobiliście ciekawe zdjęcia 
podczas wakacyjnego wypadu w Śląskiem, to prześlijcie je 
z krótkim opisem na adres redakcja@kurierpolski24.pl.
Mogą to być górskie widoki, ale również industrialne 
klimaty. Fotografie zostaną opublikowane na łamach 
naszego tygodnika. 

LUBISZ

PODRÓŻOWAĆ? ROBISZINTERESUJĄCEZDJĘCIA?

Festiwalowe lato cz. I
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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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Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

697 143 799

 parkietów
 desek
 schodów

CYKLINOWANIE 

solid
nie 

Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  LOKALNY
 KRAJOWY 

MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................
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Nazwisko / Firma: ...............................................................................................
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.......................................................  NIP: ..........................................................

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

lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI

 Chcesz sprzedać lub wynająć 
mieszkanie lub dom? Zadzwoń 
tel.32 203 75 97, 603 24 23 44 DOM

 Sprzedam mieszkanie 2-pok, 
ul.Złota blisko Parku Śląskiego,
40m, parter, balkon, co, 128tys. 
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 
mieszkanie dwupokojowe w Katowi-
cach na ul. Kantorówny. Tel. 604 500 
812

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

 Oferujemy do sprzedaży miesz-
kanie usytuowane na piątym piętrze 
w bloku sześciopiętrowym. Tel. 884 
995 881

  Oferujemy do sprzedaży miesz-
kania o pow. 75mkw położone na 
os. Odrodzenia w Katowicach Pio-
trowicach. 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 
(5 4K M) (d r ug i  wła śc ic ie l).
Tel. 504 852 826.

P R A C A

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

 Zatrudnię Kucharza lub Kucharkę 
z doświadczeniem. Tel. 32 7636322 

 Poszukuję do stałej współpracy 
doświadczonych krawcowych z woj. 
Śląskiego lub Małopolskiego.
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,telemar-
keterki z terenu woj. śląskiego.
Tel. 503 088 116.

 Szukamy energicznych pracowni-
ków do pracy w fi rmie fi nansowo-
-prawnej. 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 fi nan-
sowe. Tel. 512 375 820

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

 Zatrudnię solidne osoby do roz-
klejania 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, 
wykładzin. Korzystamy z maszyn 
KARCHER. Tel. 605-120-916

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

 U S Ł U G I  F RY Z J E R S K I E  
- w domu klientki. Tel. 32 241 47 46 

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

 DIVA NAILS  KOSMETYKA 
STYLIZACJA PAZNOKCI konkuren-
cyjne ceny Katowice Piotrowice. 
Tel.665 535 489

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

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

 Zapewniamy profesjonalny mon-
taż, 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 GWA-
RANCJA. Tel. 608 017 108

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

 Sprzedam odbiornik szerokopa-
smowy 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

PIZZA NA 
TELEFON 662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl
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R ozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 08.07.2013 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 36 numerze Kuriera Polskiego. 

P oprawne hasło krzyżówki z nr 32 to „Krew jest potem bohaterów”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Teresa Sewina z Rudy Śląskiej.
P oprawne rozwiązanie rebusu z nr 32 to „Piekarnik”. Zwycięzcą została Pani Małgorzata Janicka z Siemianowic Ślaskich.
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-jakobinka, 5-aparat fotografi czny, 8-berlinka, 9-eskimoska bluza z kapturem,11-lichy utwór literacki, 12-niebieski 
barwnik kadziowy,15-ozdoba choinkowa, 17-gra w karty, 20-umiłowana petrarki, 21-sucha kiełbasa z mięsa oślego, 24-jacht 
mieczowy, 25-skupisko ryb, 28-sygnał do rozpocz ęcia akcji, 29-grochodrzew, 32-nie hurt, 33-pajac,klown, 36-szacunek, 
39-przesiedlanie się ludnośći, 42-popłoch, 43-futrzany szal, 45-imię męskie, 46-ukochana rembrandta, 47-imię żeńskie.

PIONOWO:   1-przylądek, 2-mieszaniec wielbłąda, 3-motyw dekoracyjny, 4-Staropolskie kajdany, 5-rodzaj dekoltu, 6-jadowity 
wąż z afryki, 7-indyski wóz procesyjny, 10-trzos, sakiewka, 13-dalia, 14-hinduska bogini płodności, 16-ukryta  granica ogrodu, 
17-urojenie, 18-cierń, 19-załoga łodzi wioślarskiej, 21-Sumak, zwierzę należące do antylop, 22-podpora chromego, 23-młody 
drzewostan, 26-dawny worek skórzany, 27-twarda ziemia nie ruszana pługiem, 30-pierw. chem. 31-konfi tury, dżem, marmolada, 
34-rzeka we francji, 35-łódź uzywana przez eskimosów, 37-odm. ochry żelazowej, 38-gorzknik, surowce zielarskie, 40-miasto 
na pograniczu egiptu i izraela, 41-imię żeńskie, 44-żądłówka.

                                                                   Rebus                                                                   Rebus

rt=nierafarafarafa                                                                   Rebusrafa                                                                   Rebusrafarafarafarafarafa lęlęlęlęlęlę j=b

                 Preparaty z serii sopot sun
S                                    OPOT SUN EMULSJA DO OPALANIA SPF 50+ / BUTELKA  125 ml

                                Wodoodporna tłusta emulsja polecana dla osób o bardzo jasnej karnacji
lub wrażliwej skórze, łatwo ulegającej poparzeniom oraz reakcjom fototoksycznym i fotoalergicznym.
Polecana również w okresie ekstremalnych warunków klimatycznych, szczególnie w okresie jesienno
-zimowym oraz dla osób aktywnie uprawiających sporty zimowe.
DZIAŁANIE
• Wydłuża czas bezpiecznego przebywania w czasie intensywnego nasłonecznienia 
 niezależnie od pory roku.
• Zapobiega poparzeniom słonecznym oraz przedwczesnemu starzeniu się skóry.
• Intensywnie nawilża skórę i nie powoduje podrażnień.

Koziołek Matołek
w ogrodzie

Już w najbliższą sobotę rusza 
15. edycja Letnich Ogrodów 
Teatralnych. Spektakle przygo-
towane przez aktorów z różnych 
zakątków kraju będą wystawiane
w każdy weekend aż do 1 wrze-
śnia. Aktorzy będą występować 
na scenie ustawionej w podcie-
niach Centrum Kultury Katowice.
Letni Ogród Teatralny to festi-
wal, który na stałe wpisał się do 
kalendarza wakacyjnych imprez

w Katowicach. Od piętnastu lat 
przyciąga rzesze miłośników 
dobrego teatru, świetnych kon-
certów i niezapomnianych ka-
baretów. - Festiwal wychowuje 
także młode pokolenie odbior-
ców – a to za sprawą niedzielnej 
Grządki Teatralnej. Repertuar 

dobierany jest tak, by dostar-
czyć widzom lekkiej rozrywki, 
a także sporej dawki wrażeń
i wzruszeń. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. LOT pozwala
w sezonie ogórkowym cieszyć się 
najlepszymi przedstawieniami
z całej Polski, rozbudza apety-
ty przed nowym sezonem te-
atralnym i daje szansę na kul-
turalne i niosące satysfakcję 
spędzanie wieczorów – informują 
organizatorzy. 

Spektakle Letniego Ogrodu 
Teatralnego odbywają się w wa-
runkach pół-plenerowych na sce-
nie specjalnie ustawionej w za-
mkniętym dla ruchu fragmencie 
ulicy Juliusza Ligonia. Miejsce jest 
zadaszone i częściowo osłonięte 
od wiatru. Bilety można kupić na 
godzinę przed spektaklem przy 

schodach od strony Wydziału 
Filologii Uniwersytetu Śląskiego. 
Organizatorzy nie prowadzą re-
zerwacji i przedsprzedaży.

PROGRAM – I WEEKEND:
6 lipca (sobota), godz. 21.00
„Perły kabaretu Mariana Hemara”, 
Teatr Rampa (Warszawa)

7 lipca (niedziela), godz. 15.00
„Koziołek Matołek”, Teatr 
Banialuka (Bielsko-Biała)

7 lipca (niedziela), godz. 20.00
Artur Andrus i Grupa MoCarta, a w 
fi nale Diridonda

CENY BILETÓW:
Spektakle dla dorosłych - 15 zł (13 
lipca wstęp wolny)
Grządka teatralna (spektakle dla 
dzieci) - wstęp wolny
Kabarety i koncerty - 20 zł (13 lipca 
wstęp wolny)

Seanse z czarnego 
lądu

Festiwal Filmów Afrykańskich 
"AfryKamera" to jedyna impreza 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
poświęcona wyłącznie fi lmom
z czarnego lądu. Głównym celem 

imprezy jest przełamywanie nie-
prawdziwego stereotypu, mó-
wiącego że Afryka jest kinową 
pustynią. 

Impreza organizowana jest raz 
do roku w Warszawie, ale mniej-
sze odsłony wydarzenia odby-
wają się również w kilku innych 
miastach. Katowicka edycja 8. 
Festiwalu Filmów Afrykańskich 
"Afrykamera" odbędzie się
w Kinotatrze Rialto.  Gwoździem 
programu będzie polska premiera 
dokumentu „Africa the Beat, na 
której obecny będzie także jeden 

z twórców, Polo Vallejo. Film
to wyjątkowa opowieść o przepeł-
nionym muzyką życiu mieszkań-
ców tanzańskiej enklawy Nzali. 
Vallejo będzie świeżo po ponow-
nej wizycie u plemienia Wagogo, 
przekaże więc najświeższe wieści 
z życia społeczności.  (TB)

PROGRAM:

5 lipca (piątek) godz. 18.00
1Mavambu, reż. R. Mbakam, M. 
Popovitch, Kamerun, Belgia, 2011, 
26 min.
Otelo płonie, reż. S. Blecher, RPA, 
2011, 105 min.

6 lipca (sobota) godz. 18.00
Africa: Th e Beat, reż. Samaki 
Wanne Collective, Hiszpania, 
Tanzania, 60 min.
Yema, Djamila Sahraoui, Algieria, 
Francja, 2012, 90 min.

7 lipca (niedziela) godz. 18.00
Materiał, C. Freimond, RPA, 2012, 
94 min. 
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Po raz pierwszy w historii Pol-
ska przystąpiła do Ligi Światowej, 
jako obrońca tytułu. W związku 
ze zmianami systemu rozgrywek 
biało-czerwoni trafili do niezwy-
kle silnej grupy z Brazylią, USA, 
Bułgarią, Argentyną oraz Francją. 
- Rywalizacja w grupach odbędzie 
się w nowej formule. Celem refor-
my rozgrywek było uatrakcyjnienie 
rozgrywek i jak sądzę tak się stanie. 
Praktycznie każdy mecz w fazie 
interkontynentalnej będzie o coś. 
Teraz w dwóch grupach są bardzo 
mocne drużyny. Wszystkie mają 
swoje sportowe ambicje. Rywali-
zacja między nimi powinna stać 
się ciekawa. W trzeciej znalazły się 
zespoły dobijające się do światowej 
czołówki – wyjaśniał przed startem 
rozgrywek Włodzimierz Sadalski 
z Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej. Nikt jednak wtedy nie przy-
puszczał, że podopieczni Andrei 
Anastasiego zaczną rywalizację 

od czterech porażek z rzędu  
– dwóch domowych z Brazylią 
oraz wyjazdowych z Francją. 
W miniony weekend polscy 
siatkarze w Bydgoszczy i Gdań-
sku zmierzyli się z Argentyną. 
Dzięki dwóm zwycięstwom - 3:2 
i 3:1 - nasz zespół opuścił ostat-
nie miejsce w grupie oraz wciąż 
zachowuje szanse na awans do 
turnieju finałowego. 

Teraz przed Polakami mecz 
z reprezentacją Stanów Zjedno-
czonych w Spodku. Bilety, które 
można było nabyć wyłącznie 
drogą elektroniczną rozeszły się 
błyskawicznie. W Katowicach, 
jak zwykle polską reprezentację 
będzie dopingować komplet wi-
dzów. Kibice liczą na powtórkę 
sprzed roku, kiedy po prawdzi-
wym dreszczowcu pokonaliśmy 
Brazylię 3:2. – Jeżeli ktoś był 
w Spodku na tym meczu, to wie, 
że emocje były niesamowite. To 
spotkanie jeszcze długo pozosta-
nie w pamięci wszystkich kibiców 
siatkówki, ale wierzę, że z USA 

możemy zagrać równie dobrze. 
Nigdzie nie ma takiej atmosfery 
na trybunach, jak podczas spotkań 
naszych siatkarzy w Katowicach. 
Długo polowałam na wejściówki, 
ale w końcu udało się je zdobyć  
– mówi Justyna Szewczyk, kibic 

siatkówki. Dla stolicy wojewódz-
twa śląskiego będzie to także 
kolejny sprawdzian organizacyj-
ny przed Mistrzostwami Świata 
siatkarzy, które odbędą się już za 
rok, a finał zostanie rozegrany 
właśnie w Katowicach. 

Po meczu w Spodku, który 
rozpocznie się o godzinie 20:15 
nasi siatkarze zagrają jeszcze raz 
z Amerykanami, tym razem dwa 
dni później we Wrocławiu. Roz-
grywki zakończą dwoma wyjaz-
dowymi spotkaniami z Bułgarią. 
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Katowice czekają na siatkarzy
Już 5 lipca w Spodku w ramach Ligi Światowej Polska zmierzy się z USA. Jak zawsze katowicka hala zapełni się 
do ostatniego miejsca i kibice głośnym dopingiem będą wspierać naszych siatkarzy.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

W Spodku Polaków jak zawsze bedzie dopingował komplet publiczności


