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Jacek Zieliński 
nie jest już 
trenerem Ruchu!

Porażka 0-6 z Jagiellonią 
Białystok nie została bez 
konsekwencji personal-

nych. Dymisję z funkcji trenera 
Ruchu chorzów złożył Jacek 
zieliński. 

Jacek Zieliński był szkole-
niowcem Ruchu Chorzów od 
września 2012 roku. W po-
przednim sezonie Ruch Chorzów 
pod jego wodzą utrzymał się w 
T-Mobile Ekstraklasie tylko 
dzięki odebraniu licencji Polonii 
Warszawa. W sezonie 2013/14 
Niebiescy też nie zachwycają. 
Co prawda chorzowianom udało 
się pokonać przy Cichej Legię 
Warszawa, ale łącznie w siedmiu 
kolejkach, Ruch Chorzów zdobył 
zaledwie 6 punktów i zajmuje 
dopiero 14. miejsce w tabeli. 

Obowiązki tymczasowego 
trenera Ruchu przejął dotychcza-
sowy asystent Jacka Zielińskiego, 
Dariusz Fornalak.

Najwięksi producenci
w Katowicach

s. 8
ZOO świętuje

55 lat

s. 6
Za ile mieszkają
śląscy studenci

s. 4

Galeria Katowicka 
już OTWarTa!
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W skrócie z 
Sto tysięcy związkowców 

w Warszawie

Koniec 4-dniowych protestów, ale to do-
piero początek drogi. Piotr Duda zapowia-
da zbieranie podpisów za rozwiązaniem 
Sejmu.  Warszawa przetrwała prawdziwy 
najazd związkowców. Przez stolicę prze-
maszerowało blisko sto tysięcy osób, któ-
rzy  domagali się między innymi  obniżenia 
wieku emerytalnego, dymisji ministra pracy 
i polityki społecznej, czy zapłaty za prze-
pracowane nadgodziny. - Przepracowałam 
40 lat w służbie zdrowia i mam głodową 
emeryturę. Teraz mogę stwierdzić krótko, 
że jest gorzej niż było 40 lat temu – mówi 
jedna z protestujących. Głównym powodem 
protestu jest wprowadzenie przez rząd ela-
stycznego czasu pracy. Związki domagają 
się też wzrostu płacy minimalnej, krótszego 
tygodnia pracy oraz ograniczenia zawierania 
umów śmieciowych. Wśród manifestujących 
nie zabrakło też ofensywy ze Śląska. Do 
stolicy przyjechały tysiące przedstawicieli 
górniczych związków zawodowych, których 
działanie, nie zawsze uśmiecha się praco-
dawcom. - Nie są nastawione na zmiany, a to 
doprowadziło wiele przemysłów do upadku. 
Dzisiaj nie mamy Ursusa, dzisiaj nie mamy 
stoczni, nie mamy FSO przez to, że nie było 
przyzwolenia na zmiany - podkreśla  Jaro-
sław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Jednak według byłego wicemi-
nistra gospodarki, Jerzego Markowskiego, 
władza nadal będzie spoglądała przez palce 
na poczynania związkowców. - W Polsce 
każda władza ma korzenie związkowe i wła-
ściwie to powoduje, że wszyscy tak napraw-
dę boją się tych związków zawodowych. 
Im bliżej wyborów, tym bardziej. Na razie 
prognozy wskazują, że polskie górnictwo 
rok może skończyć pod kreską. Jakie losy 
spotkają postulaty związkowców? Oni sami 
liczą, że lepsze niż górnictwo.

Wypadek w kopalni 
Sobieski w Jaworznie

Zginął 34-letni górnik. Dwaj inni pracownicy 
zostali ranni. Górnik został przygnieciony 
oderwaną od stropu warstwą węgla. Do 
wypadku doszło 14 września około 500 me-
trów pod ziemią podczas prac związanych 
z przygotowaniem tzw. chodnika likwidacyj-
nego. Opadające warstwy węgla przygniotły 
mężczyznę do sekcji obudowy zmechanizo-
wanej. Dwaj inni pracownicy zostali ranni, 
ale nie mają poważniejszych obrażeń. Oko-
liczności wypadku w kopalni Sobieski w Ja-
worznie wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy 
w Katowicach. W tym roku to już 16 ofiara 
wypadków w polskim górnictwie. 

Prezes Kompani Węglowej 
złożyła rezygnację

Joanna Strzelec-Łobodzińska nie jest już 
prezesem Kompani Węglowej. Przyczyną 
rezygnacji są powody osobiste. Minister 
gospodarki Janusz Piechociński przyznaje 
jednak, że w zarządzie spółki był konflikt. 
Kompania Węglowa po pierwszym półro-
czu 2013 roku odnotowała ponad 100 mln 
zł straty netto. W najbliższy poniedziałek 
ma obradować rada nadzorcza Kompa-
nii.  Jej  szef nie wyklucza dalszych zmian 
w zarządzie. Na razie nie wiadomo, czy 
zostanie ogłoszony nowy konkurs, czy 
do czasu wyboru nowego zarządu będzie 
kierował spółką jeden z wiceprezesów. 
Joanna Strzelec-Łobodzińska została pre-
zesem Kompani Węglowej w czerwcu 2011 
roku. Była pierwszą kobietą, która kiero-
wała polską spółką węglową. Wcześniej 
przez 2,5 roku nadzorowała górnictwo jako 
wiceminister gospodarki. Przed objęciem 
tej funkcji była związana głównie z ener-
getyką. Przez wiele lat pracowała w Elek-
trowni Jaworzno, a później w Południowym 
Koncernie Energetycznym i tworzącej się 
wówczas grupie Tauron, gdzie stała na 
czele zarządu.

W PO nie ma już Adam Matu-
siewicza, a jego brat Jacek na 
pewno nie będzie kandydował 
na szefa regionu i sam zrezygno-
wał z członkostwa w partii. Były 
marszałek zapowiada odwołanie.

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej na 
wniosek premiera Donalda Tuska usunął z 
listy członków PO byłego marszałka woje-
wództwa śląskiego Adama Matusiewicza. 

Powodem był między innymi o fatalny start Kolei 
Śląskich. Brat Matusiewicza - Jacek ogłosił, że nie będzie 
kandydował na szefa śląskiej Platformy Obywatelskiej i 
podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w PO. 

Jeszcze do niedawna Adam Matusiewicz był prawą 
ręką Tomasza Tomczykiewicza, ale po aferze w Kolejach 
Śląskich drogi obu panów mocno się rozjechały. O 
wyrzuceniu z partii, Matusiewicz dowiedział się z 
mediów. - Byłem tym zszokowany. Wyglądało to jak 
sąd kapturowy, bo nikt mnie nie powiadomił o tym, 
że taka sprawa będzie rozpatrywana, nikt mnie nie 
poinformował nawet po wyniku.

Były marszałek woj. śląskiego tego meczu wal-
kowerem jednak nie odda, bo już teraz zapowiada 
odwołanie. Choć winę za falstart w Kolejach Śląskich 
wziął na siebie, to decyzja o wyrzuceniu jest dla niego 
niezrozumiała. - Teraz ma to związek z wyborami 
wewnętrznymi. Widocznie mój brat i ja mieliśmy realne 
szanse na zwycięstwo, co było nie w smak obecnemu 
kierownictwu. Najbardziej baronowi śląskiej Platformy. 
Jego głównym kontrkandydatem w październikowych 
wyborach był Jacek Matusiewicz. Brat byłego mar-
szałka sam zrezygnował z bycia w strukturach PO. 

Już kilka dni wcześniej władze partii dały mu jasno 
do zrozumienia, żeby wycofał się z wyścigu o fotel 
przewodniczącego. - Podzielam pogląd, że Platforma 
stała się partią bezideową. Chciałem to zmienić, stąd 
moja decyzja o kandydowaniu na przewodniczącego, 
ale te wewnętrzne rozgrywki na przestrzeni ostatnich 
dni umocniły mnie w przekonaniu, że nie jest to możliwe 
- mówi Jacek Matusiewicz.

Przed wyborami na przewodniczącego śląskiej 
Platformy zadbano o to, żeby nie wszyscy w nich 
głosowali. Tylko w województwie śląskim skreślono 
z partyjnych list ponad 40 osób. Zdaniem jednego z 
wykluczonych Tomasz Tomczykiewicz w ten sposób 
chce wykosić konkurencję. - Wyklucza się swoich kon-
kurentów w sposób bardzo brutalny, porównałbym to 
do czasów PRL-u, chociaż tam kolesie byli bardziej 
cenieni niż dzisiaj w Platformie Obywatelskiej - uważa 

Tomasz Pasek, który został usunięty z list PO. Bliscy 
współpracownicy Donalda Tuska decyzję premiera 
popierają, ale nie rozumieją dlaczego została podjęta 
akurat teraz. - Uważam, że bylibyśmy teraz w sytuacji 
o wiele bardziej komfortowej, gdybyśmy mogli przystąpić 
do wyborów bez całego zamieszania, które się wokół tej 
sprawy dzieje - zaznacza Marek Plura, poseł PO.

Obecna aura wokół partii na pewno jej nie sprzyja. 
Wyrzucenie z partii Adama Matusiewicza i brak kon-
trkandydata dla Tomasza Tomczykiewicza może odbić 
się na jej wizerunku. - Partia obecnie rządząca przeżywa 
kryzys zarówno programowy, jak i personalny. Tutaj jeśli 
chodzi o tę decyzję to mamy do czynienia przede wszystkim 
z kryzysem personalnym - wyjaśnia dr Tomasz Słupik, 
politolog, Uniwersytet Śląski. Zawodników, którzy bronią 
jej wizerunku jest coraz mniej. Likwidacja konkurencji 
wyników w sondażach na pewno nie poprawi.

Drogowa wyliczanka trwa. 
Siedem lat i redukcja z sied-
miu do czterech wariantów. 

Budowa trasy S1 z Mysłowic do 
Bielska-Białej ciągle budzi więcej 
protestów niż słów uznania. Wszy-
scy chcą, by nowa droga szybkiego 
ruchu powstała, nie wszyscy jednak 
chcą by przebiegała obok nich. 
Dlatego teraz pojawiła się kolejna 
koncepcja przebiegu drogi - podobno 
kompromisowa. 

Tyle, że powstała poza siedzibą 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Problem w tym, że kom-
promis może wydłużyć powstanie drogi 
o kolejnych siedem lat.  Przez ostatnie 
miesiące debatowali praktycznie na 
okrągło. A było o czym. Projektowana 
droga S1 może znacząco ograniczyć 
wydobycie w Przedsiębiorstwie Górni-
czym Silesia. - To przedsiębiorstwo, na 
którym jesteśmy, znacząco się rozwija. 
Przyjęliśmy do pracy 1200 osób i nie 

pozwolę na to, żeby to wszystko zostało 
zmarnowane przez narysowanie kreski 
na mapie - zapewnia Dariusz Dudek, 
NSZZ "Solidarność" w PG Silesia. Tych 
kresek jest kilka. Dokładnie cztery 
warianty przebiegu drogi bierze pod 
uwagę Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. W ciągu najbliż-
szych tygodni zdecydować ma, który 
zostanie wybrany. Górnicy chcieliby 
połączyć elementy z dwóch propozycji. 
To rozwiązanie w przeciwieństwie do 
przyjętych wcześniej wariantów ma nie 
godzić w interesy ich i mieszkańców. 
- Nie dość, że przestaną ludzie u nas 
kupować działki, budować domy, to 
również ludzie stracą dorobek całego 
życia. Przecież na trasie wariantu jest 
kilkadziesiąt nowych domów do wy-
burzenia - mówi Bogdan Taranowski, 
wójt Miedźnej.

Wszystko wskazuje na to, że domy 
ocaleją. Projekt nie zakłada już, że droga 
będzie przebiegała przez środek gmin 
oraz nad wyrobiskami kopalni. Próba 

dojścia do kompromisu, trwała... siedem 
długich lat. - Powiemy w tym momencie, 
że szkoda tych lat, które były wcześniej, 
kiedy pojawiały się zdecydowane głosy 
sprzeciwu. Bo możliwe jest, że straciliśmy 
środki na realizację w latach 2014-2020 
- mówi Teresa Jankowska, burmistrz 
Brzeszcz. Zmiana przebiegu drogi, to 
też duża zasługa mieszkańców gmin 
przez które przebiega. Miesiąc temu 
protestowali przed śląskim urzędem 
wojewódzkim w Katowicach.

Osiągnięcie kompromisu między 
gminami, kopalnią, a mieszkańcami, 
oznacza ułatwione zadanie dla Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, która wypracowane rozwiązanie 
weźmie pod uwagę. - Te działania są 
bardzo na razie pozytywnie odbierane, 
jesteśmy otwarci na wszelkie propo-
zycje i jesteśmy na etapie ustalania, 
podejmowania decyzji - mówi Marek 
Prusak, GDDKiA. Tyle, że już na moc-
no zaawansowanym etapie. Wszystkie 
nowe propozycje mogą doprowadzić 
do powrotu sytuacji z przed siedmiu 
lat. A to może oznaczać utratę obec-
nych źródeł finansowania i kolejne lata 
oczekiwania. 

Jest nowa koncepcja budowy S-1

Trzęsienie ziemi w śląskiej 
Platformie Obywatelskiej
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
GieKSa ma nowego sponsora

Z nowym sponsorem do ekstraklasy? Na 
taki scenariusz liczą na pewno w Katowi-
cach, gdzie dziś zaprezentowano firmę, 
które będzie finansowo wspierać GKS. Ka-
towicki Holding Węglowy został dziś nowym 
sponsorem klubu. Na rękawach zawodni-
ków śląskiego klubu pojawi się logo KHW. 
Holding już wczęsniej wspierał GieKSę. - 
Jest to nasz powrót do współpracy. Z małą 
przerwą wspieraliśmy GKS od początku po-
wstania. Sytuacja gospodarcza zmusiła nas 
na razie do symbolicznego zainwestowania 
w katowicki klub, ale chcemy budować ra-
zem markę GKS-u Katowice i w przyszłym 
roku będzie to już inna kwota - wyjaśnił Ro-
man Łój, prezes KHW.

Ruszyła modernizacja 
torów na Dworcowej

Ruszyła modernizacja tramwajowej infra-
struktury w obrębie pętli w Rudzie Śląskiej 
- Chebziu. Zanim ulgę w postaci wygod-
niejszego podróżowania tramwajem od-
czują pasażerowie, przez najbliższe kilka 
tygodni z utrudnieniami w rejonie wiaduktu 
na Dworcowej w Rudzie Śląskiej muszą się 
liczyć kierowcy. Pod wiaduktem prowadzo-
ne są prace związane z realizowanym przez 
Tramwaje Śląskie projektem modernizacji 
infrastruktury tramwajowej. To największe 
takie zadanie w historii tramwajowego prze-
woźnika. Przy pętli modernizowane są prze-
jazdy tramwajowe. Do połowy października 
w czasie prac, przewidywanych na godziny 
7.00 - 17.00, obowiązywać będzie ruch wa-
hadłowy. 

Zakaz stadionowy dla pseudokibica

Są reperkusje po rozróbie na meczu Pu-
charu Polski pomiędzy ŁTS Łabęday a re-
zerwami Piasta Gliwice. Z trybun poleciały 
w stronę piłkarzy niebezpieczne przedmioty 
- min. race i jajka. Policja zatrzymała jedne-
go z pseudokibiców. 42-latek został objęty 
zakazem stadionowym. Sprawa zakłócenia 
porządku w trakcie tego meczu jest w toku, 
będą kolejne zatrzymania - zapowiada gli-
wicka policja. Gliwiczanin podejrzany jest 
o to, że we wtorek 10 września podczas 
meczu Pucharu Polski ŁTS Łabędy - Piast 
II Gliwice, znieważył policjantów i groził im. 
Mężczyzna ma nie tylko zakaz stadionowy 
i policyjny dozór, ale czeka go także proces. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Nowoczesna oczyszczalnia ruszyła

Audioprzewodnik, komiks, gra komputerowa 
i zatrudnione na etacie... małże. To wszystko 
na rzecz krystalicznie czystej wody. W Ja-
worznie ruszyła właśnie jedna z najnowo-
cześniejszych w Europie stacja  uzdatniania 
wody. Oczyszczalnia kosztowała blisko 
20 milionów złotych i w 80% uniezależni 
miasto  od dostaw wody z zewnątrz. Inwe-
stycja robi wrażenie, podobnie jak sposób 
jej promocji.  Za  duże pieniądze powstała 
tu  interaktywna ścieżka edukacyjna. Prezes 
jaworznickich wodociągów słynie z oryginal-
nych  pomysłów. Przed rokiem całą Polskę 
obiegła wiadomość o unikatowej aplikacji 
na komputery i smartfony. Obrazkowa hi-
storyjka o wdzięcznej nazwie "Gdzie jest 
moja kupa?", zdaniem władz miasta, speł-
niła swoje zadanie. W czterech dzielnicach 
Jaworzna mieszkańcy zrezygnowali z przy-
drożnych szamb i w trosce o środowisko 
podłączyli się do zmodernizowanej sieci ka-
nalizacyjnej. Sercem uruchomionej właśnie 
w Jaworznie stacji jej uzdatniania  jest sys-
tem  filtrów piaskowych i węglowych. - Jest 
system ozonowania, są lampy UV zabijające 
bakterie. Stacja jest zabezpieczona pod 
każdym względem czujnikami, najnowszą 
aparaturą kontrolno-pomiarową - tłumaczy 
Klaudiusz Majek, przedstawiciel wykonawcy 
firmy ABT z Częstochowy.

Niektórzy czytając wyniki ran-
kingu, dotyczącego poziomu 
życia w polskich miastach, 
przecierają oczy ze zdumienia. 
Na 4. miejscu zestawienia, wy-
przedzając min. Kraków i Wro-
cław jest bowiem... Ruda Śląska! 
W województwie śląskim  mia-
sto pobiła w rankingu najlep-
szych do życia miast między in-
nymi Katowice, Gliwice i Tychy! 

Ranking miast jest częścią projektu badawczego 
"Diagnoza społeczna 2013” realizowanego przez 
zespół profesora Janusza Czapińskiego. W tego-
rocznej edycji na pierwszym miejscu znalazła 

się Gdynia. Kolejne miejsca zajęły natomiast Poznań, 
Gdańsk, Ruda Śląska, Toruń i Kraków. Tuż za czołówką 
uplasowały się Katowice, bijąc o 2 pozycje Warszawę. – 
Niespodzianie w czołówce jest też Ruda Śląska. Miasto, 
które wcześniej nie było odnotowywane w rankingu, teraz 
jest na czwartym miejscu – komentował podczas audycji 
w radiowej „Czwórce” współautor "Diagnozy społecznej" 
Wiesław Łagodziński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego. - Ciekawe są też przesunięcia w hierarchii. 
Kraków z trzeciego spadł na szóste miejsce, Wrocław z 
drugiego na ósme, a Poznań awansował z dziewiątego 
na drugie - dodawał. W grupie dwudziestu ośmiu miast 
ostatnie miejsca zajmują natomiast Częstochowa, Kielce, 
Bydgoszcz, Jaworzno i Radom. Cała „Diagnoza Społeczna 
2013” ma być ujawniona przez jej autorów jeszcze w 
tym miesiącu. Wtedy też dowiemy się, jakie kryteria 
zastosowano przy tworzeniu klasyfikacji.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym rankin-
giem. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i dowód na to, 
że to, co robimy w mieście od prawie trzech lat, spotyka się z 
pozytywnym odbiorem mieszkańców – podkreśla prezydent 
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. - Ale muszę przyznać, że 
już od jakiegoś czasu mieliśmy sygnały, że mieszkańcy są 
zadowoleni z życia w Rudzie Śląskiej. W przeprowadzanych 
na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta ankietach 
zdecydowana większość rudzian podkreślała, że Ruda 
Śląska to miejsce, w którym dobrze się mieszka i warto z 
nim związać swoją przyszłość – dodaje prezydent.

Wyniki są więcej, niż zaskakujące! Okazuje się, 
że aż 60 procent ankietowanych uważa, że w Rudzie 
Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Jedynie 
niewiele ponad 6 proc. mieszkańców wskazało swoje 
miasto jako miejsce, gdzie mieszka się źle bądź bar-
dzo źle. Wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic 

największe zadowolenie z życia w Rudzie Śląskiej de-
klarują mieszkańcy Halemby, Czarnego Lasu i Goduli. 
Z kolei najmniej usatysfakcjonowani są mieszkańcy 
Bielszowic. Z kolei w innych badaniach zadowolenie 
z życia w Rudzie Śląskiej wyraziło aż ponad 80 proc. 
ankietowanych mieszkańców miasta.

Dla ponad 71 proc. badanych Ruda Śląska jest 
atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Tyle samo 
osób wskazało jednocześnie Rudę Śląską jako miejsce, z 
którym zamierzają związać swoją przyszłość. Prawie 58 
proc. osób biorących udział w konsultacjach chce, by ich 
dzieci także związały swoją przyszłość z tym miastem. 
Jednak chcą oni Rudy Śląskiej pełnej parków, obiektów 
sportowych i nowoczesnego przemysłu. Przemysł ciężki 
- w tym górnictwo - są dopiero na 4. miejscu wśród 
kierunków rozwoju, jakie wybrali badani w rankingu 
miast mieszkańcy. 

Stracili dach nad głową, teraz 
dostali nową szansę. W Świę-
tochłowicach oddano świeżo 

wyremontowano mieszkania dla naj-
bardziej potrzebujących. Wśród nich 
są bezdomni i niepełnosprawni, a także 
matka samotnie wychowująca dziec-
ko. Sukces miejskiego programu dla 
społecznie wykluczonych byłby zdecy-
dowanie większy, gdyby większa była 
jego skala. Póki co, klucze do miesz-
kania dostały cztery osoby. W kolejce 
po własne "M" jest kolejnych 300 osób. 

Gość w dom, Bóg w dom. Zwłaszcza, 
gdy nie przychodzi z pustymi rękami. Za 
to do rąk własnych przekazuje... klucze 
do mieszkania. Pokój z kuchnią - nagro-
da ciasna, ale własna. - Udzielałem się w 
noclegowni, w ogrzewalni w Katowicach. 
Powiem szczerze, nikomu tego nie życzę 
- mówi Grzegorz Nowora, przez 6 lat 
był bezdomny.

Pan Grzegorz znalazł się w gronie 
czterech szczęśliwców, którzy załapali 
się na miejski program aktywizacji 
osób wykluczonych. Wychodzić z bez-
domności musiał jednak swoją ciężką 
pracą. Jeszcze kilka miesięcy temu był 

tu zdewastowany pustostan. - Osoby, 
które remontowały te lokale, stały się 
ich najemcami i to jest bardzo szczytne. 
Dwie osoby bezdomne oraz dwie osoby 
niepełnosprawne w trudnej sytuacji ży-
ciowej - informuje Dawid Kostempski, 
prezydent Świętochłowic. Pani Ewa ra-
zem z synem Adrianem trafili na ulicę. 
Z domu wyrzucił ją mąż. - Adrian też 
malował w szkole dom. Mówi, że mną bę-
dzie mieszkał. Pyta: kiedy to mieszkanie 
dostanie, kiedy? - mówi Ewa Kalawska, 
dostała mieszkanie socjalne.

Odnowione pustostany w święto-
chłowickiej dzielnicy Lipiny standardem 

nie odstają od innych mieszkań socjal-
nych. - Jest piec kuchenny, dostęp do 
bieżącej wody i również ogrzewanie w 
postaci małego pieca. Niestety są takie 
warunki, jakie są - toalety są wspólne - 
informuje Robert Błaszczyk, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej.

Wielu czeka w kolejce, bo potrze-
by każdy ma takie same. - Lista osób 

oczekujących na mieszkanie socjalne to 
jest ponad 300 osób w Świętochłowicach, 
a tych mieszkań stosunkowo jest mało 
- przyznaje Danuta Piątek, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Ułożyć sobie życie we własnym "M" 
- o tym marzy pani Sonia. Obecnie 
gnieździ się w niewielkim mieszkaniu 
razem z mamą, bratem i maleńkim 
dzieckiem. Na liście oczekujących jest 
na szarym końcu. - Czekam aż dostanę 
to mieszkanie. Mówili że zanim do tego 
dojdzie, trzeba je wybudować - mówi 
Sonia Byrczek, czeka na lokal socjalny. 

Albo zaadaptować. W budynku po 
byłej szkole podstawowej ma powstać 25 
lokali komunalnych. - Mamy demontaże, 
roboty rozbiórkowe. Musimy to odtworzyć, 
wykonać nowe tynki, nowe okładziny, 
nowe warstwy posadzkowe, wymienić 
instalacje, wymienić pokrycie dachu - wy-
licza Mateusz Szampera, Urząd Miasta 
w Świętochłowicach. Pierwsi lokatorzy 
wprowadzić mają się w przyszłym roku. 
Więcej mieszkań, to większe wpływy do 
budżetu. Więcej też punktów nabitych u 
mieszkańców.

Mogą zacząć wszystko od nowa

Lepiej niż w Krakowie i Wrocławiu?
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W KatoWicach  
tańSzy aKaDeMiK

Za miejsce w domu studenckim średnio trzeba 
zapłacić od 170 do około 500 zł miesięcznie. Trzeba 
przyznać, że standard akademików znacznie polep-
szył się w ciągu ostatnich lat. Nie są to już porośnięte 
grzybem nory, ale schludne i bardzo przyjemne 
miejsca, które studenci coraz bardziej sobie cenią. 
- Mieszkam w akademiku już od czterech lat i jestem 
bardzo zadowolony. Nie jest łatwo, bo studia muszę 
łączę z pracą - za coś trzeba się utrzymać. Kiedy 
wyjeżdżałem do Katowic wielu starszych kolegów 
ostrzegało mnie, że warunki delikatnie mówiąc nie są 
najlepsze. Zostałem jednak bardzo mile zaskoczony 
– mówi Michał, student Politechniki Śląskiej w 
Katowicach.

Znakomite warunki, o ile nie najlepsze warun-
ki w Katowicach, oferuje właśnie Politechnika Ślą-
ska. Doskonałym przykładem jest Dom Studenta 
"Babilon", który mieści się w przy ul. Krasińskiego 
25a  w Katowicach. Budynek jest oddalony o około 
200 m od uczelni i ok. 800 m od centrum miasta. 
Do dyspozycji studentów jest pralnia, siłownia, 
sauna i sala RTV. Za te usługi studenci nie muszą 
dodatkowo płacić. Miesięczny pobyt „Babilonie” 
kosztuje 437 zł za pokój jednoosobowy, 364 zł za 
dwuosobowy oraz 338 zł za trzyosobowy. Wysoki 
standard oferuje również akademik AWF-u Ka-
towice przy ul. Mikołowskiej 72 c. Za miejsce w 
pokoju trzyosobowym zapłacimy tam nieco mniej 
bo 320 zł. Podobnie jest w przypadku pokojów 
dwu i jednoosobowych, które kosztują 350 zł 
miesięcznie.

Studenci bardzo cenią sobie również akademik 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ligocie. Na 
osiedle akademickie składają się 3 domy studenckie 
usytuowane na obrzeżach pięknego lasu, w pobliżu 
terenów rekreacyjnych parku „Zadole”. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w sieć logiczną (pokoje dwu-
osobowe z podwójnymi gniazdami). Wkrótce w 
budynku po dawnej pralni zostanie uruchomiony 
Klub Fitness. Funkcjonują tam klub studencki, 
sklepy spożywcze, drogeria, kawiarnia, pub, letni 
ogródek oraz kort tenisowy. Każdy akademik dys-
ponuje również stołem do tenisa i „piłkarzykami”. 
Osiedle posiada ochronę oraz monitoring zewnętrz-
ny. Jedyną wadą może się wydać spora odległość 
od uczelni (ok. 20 min. autobusem). Ale to tylko 
pozorna dolegliwość niknąca wobec sielankowego 
położenia oraz gwarancji, że nie spotka się tam w 
porze porannego przebudzenia i nocnych zabaw, 
żadnego wykładowcy.

W skład osiedla akademickiego wchodzi 
Dom Studenta nr 1, zwany dawniej "Stonogą". W 
4-piętrowym budynku znajdują się 362 miejsca, 
w tym  37 pokoi 1-osobowych, 21 pokoi 1-osobo-
wych dla studentów ze wskazaniem lekarskim i 

pokoje 2-osobowe. Kuchnie, pralnie i sanitariaty 
znajdują się na każdym piętrze. Akademik dys-
ponuje salą tv i pokojami do nauki oraz miejscem 
studenckich  spotkań, dyskusji i gier towarzyskich. 
Każdy pokój ma dostęp do internetu. W budynku 
znajduje się również studenckie radio „Egida”. 
Pozostałe budynki wchodzące w skład kompleksu 
reprezentują podobny standard. Za miesięczny 
pobyt zapłacimy tam 357 zł za pokój dwuosobowy 
oraz 393 za jednoosobowy.

Jednym z najlepiej ocenianych przez osoby 
studiujące w Sosnowcu jest Dom Studenta nr 2, 
zwany dawniej "Wutuś". 4 piętrowy budynek Uni-
wersytetu Śląskiego posiada 140 miejsc w pokojach 
1- i  2-osobowych. Zabudowa jest segmentowa – na 
każdym segmencie jest łazienka i aneks kuchenny.  
We wszystkich pokojach jest dostęp do internetu. 
Akademik dysponuje salą tv, salą konferencyjną 
i salą gier (tenis stołowy). W budynku znajdują 
się prywatne poradnie lekarskie. Miesięczna opłata 
wynosi tam 414 zł za pokój dwuosobowy oraz 498 
za jednoosobowy.

Ze względu na oszczędność studenci rzadko 
decydują się na wynajem mieszkania. Koszt wy-
najęcia kawalerki w Katowicach waha się od 800 
zł do nawet 1200 zł. Wydatki zmniejszają się w 
sytuacji gdy mieszkanie 3-pokojowe wynajmuje 
3-5 osób. Wtedy koszt waha się między 300 a 600 
zł. - Najpierw wynajmowałem mieszkanie z trzema 
kumplami, a po roku przeniosłem się do akademika. 
Jedno jest pewne – po obliczeniu wszystkich miesięcz-
nych kosztów dom studencki wygrywa. Przebywałem  
zarówno w akademikach UŚ jak i Politechniki, ale 
jednak najmilej wspominam ten na Ligocie – mówi 
Grzegorz, który w ubiegłym roku obronił pracę 
magisterską.

JeDynaczeK W RyBniKu, 
DzieSięć DoMóW  
StuDenta W GliWicach

Rybniczanie mają do dyspozycji jeden akade-
mik, Jedynaczek, należący do Politechniki Śląskiej, 
jednak studenci innych uczelni również mogą z nie-
go korzystać. W tym roku akademickim wszystkie 
osoby, które złożyły wniosek o przyznanie miejsca w 
Jedynaczku, mają rozpatrzony wniosek pozytywnie. 
Studenci Politechniki płacą za miejsce w DS-ie 317 
zł, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwer-
sytetu Śląskiego muszą wyłożyć 333,33 zł, a studenci 
innych uczelni, słuchacze szkół policealnych i szkół 
średnich 360 zł.

Jedynaczek to właściwie dwa trzypiętrowe 
budynki połączone między sobą korytarzami. W 
akademiku mieści się 30 trzyosobowych pokoi  
o wysokim standardzie, mają balkony, lodówki, 
kablówkę. Dla studentów udostępnione są m.in. 
świetlica, kreślarnia, siłownia. Jedynaczek znajduje 
się blisko centrum miasta (15 minut spacerkiem) 
oraz dworca kolejowego. Studiujący w rybnickim 
Zespole Szkół Wyższych (popularnym kampusie) 
to w większości miejscowi albo mieszkańcy Jastrzę-
bia, Żor, Wodzisławia czy Raciborza. Ci po prostu 
dojeżdżają na zajęcia.

Wokół dziewięciu gliwickich wydziałów Po-
litechniki Śląskiej rozmieszczonych jest dziesięć 
domów studenckich, oferujących jedno-, dwu- i 
trzyosobowe pokoje o zróżnicowanym standardzie. 
Usytuowanie domów studenckich w pobliżu uczelni 
zapewnia bezpieczną i szybką drogę za zajęcia i 
z powrotem. Każdy z akademików wyposażony 
został m.in. w salę telewizyjną, siłownię i salę do 
tenisa stołowego, a do każdego z budynków jest 

doprowadzone łącze światłowodowe. W każdym z 
nich istnieje lokalna sieć komputerowa z dostępem 
do internetu, z której mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Na każdym piętrze w każdym domu 
studenckim znajduje się pralnia, z której mieszkań-
cy akademików mogą korzystać bez dodatkowych 
opłat. 

Na osiedlu studenckim znajdują się boiska spor-
towe, a do terenów miasteczka przylegają obiekty 
ośrodka sportu: stadion lekkoatletyczny, dwie hale 
sportowe, korty tenisowe, lodowisko. Na terenie 
ośrodka sportu działają również siłownia, sauna i 
solarium. Oprócz tego w akademikach swoje siedzi-
by ma wiele studenckich organizacji, dzięki którym 
studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Na 
terenie kampusu znajdują się dwie stołówki. Aby 
ubiegać się o miejsce w akademiku, należy wypełnić 
wniosek i złożyć go w dziekanacie odpowiedniego 
wydziału. Jeśli studentowi nie zostanie przyznane 
miejsce w akademiku, zawsze istnieje możliwość 
wynajęcia mieszkania prywatnego. W Gliwicach 
działa wiele agencji, zajmujących się pośrednictwem 
mieszkaniowym. Ogłoszenia dotyczące wynajmu 
można znaleźć również na tablicach ogłoszeń w 
poszczególnych akademikach oraz w lokalnych 
mediach.

Niektórzy i tak szukają stancji, bez względu na 
to, czy dostali akademik, czy nie. - Mój syn właśnie 
rozpoczyna studia w Gliwicach. Razem z kolegami 
naleźli stancję w wyremontowanym domu bardzo 
blisko uczelni. Do dyspozycji mają trzy dwuosobowe 
pokoje, komfortowe, z telewizją, internetem itp. Płacą 
350 zł od osoby plus 100 zł za media, czyli trochę 
więcej niż w akademiku. Ale w zamian mają bardziej 
komfortowe warunki no i o wiele większy spokój do 
nauki – mówi nam pan Roman z Żor.

Za ile mieszkają 
śląscy studenci?

Rozpoczęcie roku akade-
mickiego zbliża się wielkimi 
krokami. W tym czasie wielu 
studentów opuszcza swoje 
rodzinne miejscowości by roz-
począć życie akademickie. To 
wiąże się ze sporymi koszta-
mi. Okazuje się, że najlepszym 
rozwiązaniem są akademiki. 
Są one dwa lub nawet trzy 
razy tańsze od wynajęcia 
mieszkania w mieście.
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Podczas spotkania, przewodni-
czący sejmiku województwa 
śląskiego Andrzej Gościniak, 
przyznał śląskiemu ZOO od-

znakę „Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego". Odebrała ją dyrektor Ślą-
skiego Ogrodu Zoologicznego. - Nie 
przypuszczałam, podejmując pracę w 
Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, że rok 
2013 okaże się dla nas tak szczęśliwy. 
Zakończyliśmy z sukcesem moderni-
zacje trzech obiektów realizowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. To wielkie i 
zasłużone wyróżnienie dla wszystkich 
pracowników ZOO. Przez te 55 lat Ślą-
ski Ogród Zoologiczny przeżywał swoje 
lepsze i gorsze chwile. Mam nadzieję, 

że teraz tych lepszych będzie zdecydo-
wanie więcej – mówiła Jolanta Kopiec.

W trakcie konferencji zaprezen-
towano film przedstawiający historię 
ogrodu – od jego powstania aż do 
dnia dzisiejszego. Przyznano również 
nagrody dla pracowników o ponad 
20-letnim stażu pracy. Nie obyło się 
bez występów muzycznych. Najpierw 
w sali audiowizualnej wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk", a o godzinie 
16:00 w Dolinie Dinozaurów odbył 
się koncert piosenek Krzysztofa Klen-
czona w wykonaniu zespołu „Dwie 
Korony". Cztery godziny później przy 
bramie głównej ZOO, zagrał nato-
miast zespół Pan Stain. Można było 
również obejrzeć wystawę fotografii 
pozyskanych z archiwum parkowego 
i zakładowego, prezentującą w jaki 

sposób ogród zmieniał się na prze-
strzeni 55 lat. Największą atrakcją było 
jednak udostępnienie nowych pawilo-
nów i wybiegów dla zwierząt. - Bardzo 
się ciesze, że zarówno ZOO, jak cały 
obszar Parku Śląskiego, który dla wielu 
jest symbolem  tego regionu, odzyskuje 
swój dawny blask. Mam nadzieję, że 
ta dzisiejsza data - piątek trzynastego 
- będzie szczęśliwa. Chciałabym aby 
powstanie tych nowych pawilonów było 
dopiero początkiem zmian nie tylko w 
Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, ale 
również w całym Parku Śląskim. To jest 
naprawdę wyjątkowe miejsce na ma-
pie Śląska - mówiła minister rozwoju 
regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.

To jak ważnym miejscem dla 
mieszkańców naszego regionu jest 
Śląski Ogród Zoologiczny podkreślał również Mirosław Sekuła - Wielu 

z nas uczyło się zoologii, geografii 
i poznawało świat właśnie w cho-
rzowskim ZOO. Mam nadzieję, że 
ten ogród nadal będzie się rozwijać i 
przez kolejne 55 lat będzie ważną in-
stytucją edukacji i wypoczynku. To jest 
duma naszego regionu i jednocześnie 
jedyny ogród zoologiczny w Polsce, 
który jest pod opieką samorząd woje-
wództwa. Troska o niego jest jednak 
dla nas naprawdę miłym obowiąz-
kiem. Chorzowskie ZOO przetrwało 
wiele chudych lat. Potrzebne są duże 

pieniądze aby mogło powrócić do swej 
dawnej świetności. Właśnie dlatego 
rokrocznie przyznajemy tej instytucji 
tak wielkie fundusze – mówił mar-
szałek województwa śląskiego. W 
2009 roku budżet Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego wyniósł 13,5 mln zł, 
rok później – 17 mln 700 tys zł. W 
2011 roku samorząd województwa 
śląskiego przyznał nieco mniej, bo 
blisko 15 mln. Rekordowe okazały 
się dwa ostatnie lata. W 2012 i 2013 
roku śląskie ZOO otrzymało na swoją 
działalność kolejno 20 i 21 milionów.

Wojewódzki Fundusz ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

przyznał nagrody dla najbardziej ak-
tywnych i wyróżniających się w swojej 
działalności ekologicznych organizacji 
działających w województwie śląskim. 
uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
w hali wystawowej Kapelusz w Parku 
Śląskim.

Wśród laureatów konkursu 
„EkoAktywni 2013” znaleźli się: Liga 

Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w 
Częstochowie, Polska Izba Ekologii 
oddział w Katowicach, Ziemia i My 
– Centrum Edukacji Ekologicznej z 
Dąbrowy Górniczej, Fundacja Na Rzecz 
Dzieci „Miasteczko Śląskie", Stowarzy-
szenie „Z nauką w przyszłość", Stowa-
rzyszenie SOPEL, Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Śląska, Śląski 

Ogród Botaniczny, Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, 
Fundacja Ekologiczna Arka.

Podczas uroczystości Gabriela Le-
nartowicz, prezes WFOŚiGW podkreśla-
ła jak ważne jest wspieranie regionalnych 
organizacji ekologicznych. - Współpracu-
jemy z nimi już od wielu lat. To co robią 
te organizacje dla naszego regionu jest 

nieocenione. One są powszechnie znaną 
ekologiczną wizytówką naszego regionu. 
Pragniemy je docenić również w sferze 
materialnej, bo nagrodami są czeki, które 
opiewają na konkretne kwoty – mówiła 
Gabriela Lenartowicz.

W związku z obchodami 20-lecia 
powstania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, zorganizowano również 
piknik ekologiczny. Na scenie po-
jawili się Alicja Janosz i Recycling 
Band. Przygotowano również wiele 
atrakcji – zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych. Można było spróbować 
swoich sił w ekologicznej grze tere-
nowej oraz skorzystać z warsztatów 
uczących wykorzystania materiałów 
biodegradowalnych. Odbył się także 
kiermasz produktów ekologicznych, 
eko-biżuterii, eko-mebli i przedmiotów 
codziennego użytku. (TB)

Eco party w kapeluszu

ZOO śWięTuje 55 LaT
Śląski Ogród Zoologiczny ma już 55 lat! 13 września, z okazji 
okrągłego jubileuszu zarząd chorzowskiego ZOO dokonał 
uroczystego otwarcia żyrafiarni oraz nowego pawilonu 
tygrysów i zmodernizowanego tzw. pawilonu ptaków. W sali 
audiowizualnej skansenu odbyła się natomiast uroczysta 
konferencja z udziałem wielu znamienitych gości.

 Tomasz Breguła
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Kompleks Zagroń Istebna
 Zaolzie 1588, 43-470 Istebna, Polska 
RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę 

tel.: +48 33 483 20 35
e-mail: zagron@istebna.org

www.istebna.org

tel.: + 48 33 483 20 35
e-mail: meridian@istebna.org

www.meridian.istebna.org

Zagroń-miejsce gdzie cisza raduje…

Boże Narodzenie 2013
23.12.2013-28.12.2013

Osoba dorosła od 1680zł
dziecko 4-10 lat od 890zł

dziecko do 4 lat-bezpłatnie

UWAGI :
Istnieje możliwość wykupienia karnetu narciarskiego na cały pobyt! 

Dopłata: 200zł/osoba
Istnieje możliwość wykupienia kolacji wigilijnej (bez noclegu).

Cena:150zł/osoba

CENA PAKIETU ZAWIERA:
5 noclegów

5 śniadań, w tym śniadanie świąteczne
Świąteczna niespodzianka w pokoju

3 obiadokolacje
Obiadokolację świąteczną
Uroczystą kolację wigilijną

Kulig Doliną Zaolzia
Kolędowanie z kapelą góralską

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Bajkowe kino dla dzieci
Spotkanie z Mikołajem

Świąteczny Dancing w Music Club ( 25.12 oraz 26.12)
Bezpłatny parking

Bezprzewodowy internet
Jednorazowy 2-godzinny karnet do wykorzystania na naszych 

wyciągach narciarskich w dowolnych godzinach 
funkcjonowania stacji, w trakcie trwania pobytu

10% rabatu na karnety narciarskie w naszej Stacji Narciarskiej
10% rabatu na zabiegi i masaże 

w Meridian Centrum Zdrowia i Energii
Nielimitowany wstęp do Parku Wodnego OLZA podczas trwania 
pobytu, a w nim mnóstwo atrakcji: kręta zjeżdżalnia o dł. 70m, 

ścianka wspinaczkowa, rwąca rzeka, wodospady płaszczowe, 
leżaki z masażami w wodzie, jacuzzi, gejzery, brodzik dla dzieci

Mini zoo
Siłownia

Kącik malucha UWAGI:
Istnieje możliwość wykupienia karnetu narciarskiego na cały pobyt!

Dopłata: 200zł/osoba
Istnieje możliwość wykupienia biletów na Bal Sylwestrowy 

(bez noclegu).
Cena:600zł/para

CENA PAKIETU ZAWIERA:
5 noclegów

5 śniadań, w tym śniadanie świąteczne
Niespodzianka w pokoju

5 obiadokolacji
Bal sylwestrowy

Kinder Bal (dla dzieci poniżej 15 r.ż.)
Pokaz sztucznych ogni

Kulig Doliną Zaolzia
Biesiadowanie z kapelą góralską

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Bajkowe kino dla dzieci

After Party w Music Club z Open Barem do 24:00
Bezpłatny parking

Bezprzewodowy internet
Jednorazowy 2-godzinny karnet do wykorzystania na 

naszych wyciągach narciarskich w dowolnych godzinach 
funkcjonowania stacji, w trakcie trwania pobytu

10% rabatu na karnety narciarskie w naszej Stacji Narciarskiej
10% rabatu na zabiegi i masaże w Meridian Centrum Zdrowia i Energii

Nielimitowany wstęp do Parku Wodnego OLZA 
podczas trwania pobytu, a w nim mnóstwo atrakcji: 

kręta zjeżdżalnia o dł. 70m, ścianka wspinaczkowa, rwąca rzeka,  
wodospady płaszczowe, leżaki z masażami w wodzie, 

jacuzzi, gejzery, brodzik dla dzieci
Mini zoo
Siłownia

Kącik malucha

Osoba dorosła od 1555zł
dziecko 4-10 lat od 1090zł

dziecko do 4 lat-bezpłatnie

Sylwester 2013/2014
28.12.2013-02.01.2014

Promocja
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W targach uczestni-
czyli przedstawiciele 
K l a s t r a  M a s z y n 
Górniczych. Wśród 

nich m.in. LINTER GROUP SA, 
KOMAG, KOPEX, DAMEL i Gór-
nicza Izba Przemysłowo Handlowa. 
W tym roku do Katowic zawitali 
również producenci z całego świata, 
m.in. z Wielkiej Brytanii, Republiki 
Południowej Afryki, Czech i Słowacji, 
oraz reprezentanci firm niemieckich. 
Wśród nich producent łańcuchów 
przenośnikowych i technicznych – 
firma THIELE. Jak twierdzi Marcin 
Geisler, ich oferta zdecydowanie 
wyróżnia się na tle konkurencji. - 
Przyjeżdżamy tutaj co dwa lata. W 
Polsce jest wiele podmiotów, które chcą 
z nami współpracować i staramy się 
utrzymywać z nimi pozytywne relacje. 
Tutaj jest taka możliwość. Podczas 
rozmów z dyrektorami kopalń dowia-
dujemy się, że są bardzo zadowoleni z 
naszych łańcuchów. To dla nas bardzo 
ważne. Zawsze staramy się sprostać 
wymaganiom naszych klientów. Jest to 
też dowód, że nasze produkty są naj-
wyższej jakości – mówi przedstawiciel 
firmy THIELE.

Oczywiście nie zabrakło również 
reprezentantów polskiego sektora 
wydobywczego. Bardzo licznie re-
prezentowane były kierownictwa 

kopalń, centrów wydobywczych oraz 
spółek węglowych. Na udostępnionej 
powierzchni wystawienniczej, która 
przekraczała 20 000m² trudno było 
znaleźć skrawek niezagospodaro-
wanej przestrzeni. - Uważam, że te 
targi cały czas się rozwijają. Dzieje 
się tak dlatego, że polski przemysł 
maszynowy jest bardzo pozytywnie 
postrzegany na świecie. Jesteśmy też 
głównym producentem sprzętu. Wiele 
z tych maszyn pracuje już w Chinach. 
Rozpoczynamy również ekspansję na 
rynki południowoamerykańskie oraz 
bałkańskie. Rynek polski jest już dla 
nas za mały. Cały czas idziemy do 
przodu – zaznacza Marek Brol z firmy 
KOPEX S.A.

Oferta prezentowana na targach 
obejmowała kompleksowe usługi 
dla górnictwa. Można było zobaczyć 
m.in. najnowocześniejsze urządzenia 
i maszyny górnicze. Towarzyszyły im 
również międzynarodowe konferencje 
i sympozja, podczas których produ-
cenci przedstawiali swoje rynki zbytu 
i plany eksportu urządzeń oraz usług. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, polskiego rządu, 
Międzynarodowej Agencji Energii i 
Światowego Kongresu Górniczego. 
- Międzynarodowe targi Górnic-
twa,Przemysłu Energetycznego i Hut-
nictwa to dla nas szansa na poznanie 
zarówno trendów i aktualnych rozwią-
zań technicznych i technologicznych 

w maszynach i urządzeniach, jakie 
oferujemy naszym kontrahentom z 
reprezentowanych na targach branż, 
jak również możliwość  spotkania się 
z kierownictwami firm naszych od-
biorców – mówi Dariusz Łazarczyk, 
prezes Zarządu LINTER GROUP SA. 
- Na tegorocznych targach mieliśmy 
okazję zawrzeć nowe znajomości, które 
otwierają drogę do złożenia ofert na 
nasze wyroby nowym klientom. Szcze-
gólnie cieszy otwarcie w tym względzie 
na poszerzenie grupy odbiorców z prze-
mysłu energetycznego - dodaje.

Międzynarodowe Targi Górnic-
twa, Przemysłu Energetycznego i 
Hutniczego (dawniej Targi SIMEX) 
mają ponad 30-letnią tradycję i za-
wsze są okazją do nawiązywania stałej 
współpracy pomiędzy producentami 
z całego świata. Podczas tegorocznej 
edycji wśród obecnych, znalazło się 11 
misji handlowych z Francji, Gruzja, 
Ghany, Ukrainy, Rosja, Białorusi, 
Czech, Chin, Indii, Turcji, oraz Iranu. 
Organizatorem targów była Polska 
Technika Górnicza S.A., którą two-
rzą kluczowi producenci maszyn i 
urządzeń górniczych - Grupa KOPEX, 
Grupa FAMUR, Grupa GLINIK, Sto-
mil Wolbrom, Carboautomatyka oraz 
Damel. Ekspozycję odwiedziło ponad 
28 tys. profesjonalistów, w tym wielu 
Gości Honorowych – władze samo-
rządowe, senatorzy, posłowie i człon-
kowie Korpusu Dyplomatycznego. 

Przedstawiciele 406 największych podmiotów i grup producenckich 
z 19 krajów uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2013” 
w katowickim „Spodku”. Targi, które odbywały się od 10 do 13 
września, jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To 
było największe tego typu przedsięwzięcie w Europie!

 Tomasz Breguła

NajWięKsi PrOduceNci 
W KaTOWicach!

Dariusz Łazarczyk i Leszek Kłeczek,  
prezes i wiceprezes Zarządu Linter Group S.A.
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Na otwarcie Galerii Katowickiej 
przygotowano wiele atrakcji. Co 
ciekawe świętowanie potrwa aż 5 
dni! Pierwsi klienci przekroczyli 

próg Galerii Katowickiej w środę 18 września o 
godz. 10.00. Zarząd obiektu  zdecydował, że z po-
wodu lokalizacji w ścisłym centrum miasta atrakcje 
związane z otwarciem nie mogą się odbyć w jednym 
dniu. - Szacowaliśmy, że gdyby w ramach otwarcia 
zorganizować jeden kulminacyjny punkt, na przy-
kład występ muzycznej gwiazdy, do centrum w ciągu 
kilku godzin mogłoby przyjechać dodatkowo nawet 
50 tys. osób i 10 tys. samochodów. Byłoby to zbyt 
dużym wyzwaniem dla układu komunikacyjnego 
Katowic – mówi Agnieszka Jurkiewicz, Marke-
ting i PR Manager Galerii Katowickiej. – Dlatego 
zdecydowaliśmy, że atrakcje związane z otwarciem 
zostaną rozłożone na kilka dni – dodaje. 

Od środy na klientów Galerii Katowickiej w 
ramach projektu „Do wyboru, do koloru” czekać 
będzie ponad 15 tys. prezentów oraz setki promocji 
oferowanych przez 220 najemców. W piątek ruszy 
loteria „Kod szczęścia”, w ramach której zostanie 
rozlosowanych pół tysiąca kart pre-paid o wartości 
100 zł każdy. Natomiast w sobotę o godz. 20.30 na 
obok placu Szewczyka odbędzie się efektowny pokaz 
sztucznych ogni. - Przewidujemy, że od środy do 
niedzieli odwiedzi nas około 200 tys. klientów – mówi 
Agnieszka Jurkiewicz. 

Budowa tego wielofunkcyjnego kompleksu 
komunikacyjno-handlowo-biznesowego rozpoczęła 
się pod koniec 2010 r. W tym czasie oddano już do 
użytku dworzec kolejowy oraz podziemny terminal 

autobusowy. Teraz przyszedł czas na centrum 
handlowe, które dla wielu jest najważniejszym 
elementem tej rozległej inwestycji. 150 ekip budow-
lanych działało na terenie Galerii Katowice aż do 
momentu wielkiego otwarcia. To oni do ostatniej 
chwili pracowali nad urządzeniem sklepów i lokali 
gastronomicznych. 

Znaczną część przestrzeni nowego centrum 
handlowego zajmują sklepy odzieżowe. Największy 
z nich - Peek & Cloppenburg – wydzierżawił aż 
3800 m2 na trzech kondygnacjach budynku. Sklep 
tej wkraczającej na krajowy rynek niemieckiej sieci, 
oferuje ekskluzywną odzież znanych marek – m.in. 
Bellield, Calvin Klein czy Diesel. Pozostałe sklepy, 
które znajdziemy w Galerii Katowickiej są już po-
wszechnie znane. Wśród nich znajdziemy m.in. 
Cropp, Reserved, House, Bytom, Zara, Pull&Bear 
C&A czy Tommy Hilfiger. 

Na terenie tej 5-poziomowej galerii swoje 
punkty posiadają również przedstawiciele z branży 

sklepów oferujących odzież, sprzęt i wszelkiego 
rodzaju akcesoria sportowe. Będą je reprezento-
wać m.in. Adidas&Reebok, Nike oraz pierwszy 
w naszym kraju punkt norweskiej marki Helly 
Hansen. Wśród sklepów obuwniczych znajdziemy 
natomiast CCC oraz Deichmann. Sklep z odzieżą 
dla dzieci będzie natomiast tylko jeden – Smyk. 
Niewiele więcej będzie punktów z artykułami wy-
posażenia wnętrz – Duka oraz Home&You. Jest 
też coś dla amatorów kina. Multipleks Multikino 
w Galerii Katowickiej składa się z 10 sal kinowych 
znajdujących się na poziomie +3. 

Oczywiście nie mogło również zabraknąć ka-
wiarni, restauracji i fast food'ów. Dwupoziomowa 
strefa gastronomiczna zajmuje jedno z najbardziej 
reprezentacyjnych miejsc galerii – tuż pod kopułą 
głównego wejścia od ulicy 3 Maja. Znajdziemy 
tam McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut, 
Starbucks, Pizza Dominium oraz Subway. Można 
również wybrać się do kawiarni Mount Blanc, A. 
Blikle, Lodomania lub Grycan. W nowym cen-
trum handlowym znajdziemy także supermarket 
spożywczy Stokrotka, drogerię Hebe, sklep kom-
puterowy iSpot oraz księgarnię Matras. Będzie 
również Saturn oraz RTV EURO AGD. Zaskakuje 
natomiast brak punktu najpopularniejszej sieci 
sprzedającej produkty związane z kulturą i roz-
rywką – czyli Empik.

Dodatkową ciekawostką jest to, że z koloru 
podświetlenia Galerii Katowickiej odczytamy... 
prognozę pogody. W wieczór poprzedzający dzień, 
w którym będzie ciepła i słoneczna pogoda fasada 
będzie świeciła się w kolorze żółtym, a gdy prze-
widywana będzie niska temperatura i opady – w 
kolorze ciemnoniebieskim. Podczas świąt państwo-
wych iluminacja zamontowana na elewacji budynku 
również przybierze odpowiedni kolor.

Dość nietypowym pomysłem inwestora jest 
natomiast stworzenie jedynej w Katowicach strefy 

co-working, czyli ogólnodostępnej przestrzeni do 
pracy. Pojawią się tam wygodne kanapy, stoliki 
i podstawowe artykuły biurowe. W tym miejscu 
będzie można również skorzystać z internetu. Co-
working, czyli „wspólna praca” to pojęcie, które w 
Polsce dopiero zyskuje popularność. Zerowe koszty 
oraz możliwość poznania nowych partnerów biz-
nesowych to główne atuty tego modelu pracy. Jego 
dobrodziejstwa doceniają coraz częściej freelancerzy 
i mikroprzedsiębiorcy. 

Dla tych, którzy zamierzają dojechać do galerii 
samochodem przygotowano 1 200 miejsc parkin-
gowych zlokalizowanych na dwóch poziomach. 
Przez pierwsze pięć dni funkcjonowania centrum 
handlowego, będzie można tam zaparkować za 
darmo. Z kolei pasjonaci jednośladów mogą po-
zostawić swoje pojazdy na jednym z 80 miejsc dla 
rowerów. Problemu nie powinien sprawić również 
dojazd autobusem. Na najniższym poziomie galerii 
znajduje się dworzec komunikacji miejskiej, z któ-
rego codziennie odjeżdża ponad 800 autobusów. 

Galeria Katowicka to już czwarte centrum 
handlowe w Katowicach. Od ośmiu lat w mieście 
funkcjonuje Silesia City Center, która jest piątym 
największym centrum handlowo-usługowo-roz-
rywkowym w Polsce. Jeszcze dłużej istnieje Kato-
wice 3 Stawy. Otwarto je w 1999 roku. Kolejnym 
jest Centrum Handlowe Dąbrówka. Warto również 
dodać, że prawdopodobnie w przyszłym roku w ści-
słym centrum miasta (ul. Piotra Skargi) ponownie 
oddany do użytku zostanie Supersam. Czy mimo to, 
nowo otwarta Galera Katowicka będzie się cieszyć 
dużym zainteresowaniem? - Jesteśmy przekonani, 
że w Katowicach jest jeszcze miejsce na taki obiekt 
handlowy jak Galeria Katowicka. Strategia doboru 
najemców zakładała, że Galeria Katowicka ma 
być miejscem „popularnym”, atrakcyjnym na dla 
każdego typu klienta – mówi Daniel Muc z biura 
prasowego Galerii Katowickiej.

Galeria Katowicka 
już OTWarTa!

Wielkie otwarcie 
centrum handlowego 
wybudowanego 
w samym sercu stolicy 
śląskiej aglomeracji 
odbyło się dzisiaj (18 
września) o godzinie 
10:00. W budynku 
znajdującym się tuż 
przy dworcu PKP 
w Katowicach, działa już 
250 sklepów, restauracji 
i kawiarni! Przed nowo 
otwartym centrum 
handlowym zjawiły 
się tłumy!

 Tomasz Breguła
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Plantacja 
w pensjonacie

2500 krzewów konopi indyjskich, 
specjalistyczny sprzęt do uprawy 
i 4,5 kg gotowego do sprzedaży 

narkotyku zabezpieczyli policjanci z ka-
towickiego zarządu centralnego Biura 
Śledczego wspólnie z kryminalnymi 
z komendy powiatowej w Bolesławcu.  
zatrzymano cztery osoby w wieku od 
22 do 55 lat, którym przedstawiono za-
rzuty nielegalnej uprawy marihuany. 

W wynajętym przez mężczyzn nie-
czynnym pensjonacie, w specjalnie przy-
gotowanych i ukrytych pomieszczeniach, 
odkryto wysokowydajną uprawę konopi 
indyjskich. Oprócz roślin zabezpieczo-
no również znaczne ilości stosowanych 
do uprawy odczynników chemicznych. 
W przygotowanej przez sprawców spe-
cjalnej suszarni znaleziono natomiast 
marihuanę przygotowaną już do sprze-
daży. Zlikwidowana plantacja umoż-
liwiała zebranie około 50 kg gotowego 
narkotyku, a co za tym idzie - wyprodu-
kowanie kilkudziesięciu tysięcy „porcji 
dealerskich”, o czarnorynkowej warto-
ści co najmniej dwóch milionów złotych. 
Przy jednym z zatrzymanych znaleziono 
broń palną wraz z amunicją.

Sprawcom przedstawiono zarzuty 
nielegalnej produkcji substancji odu-
rzających, a także wprowadzania ich do 
sprzedaży, za co grozi im kara do 8 lat 
więzienia. Sąd zastosował wobec trzech 
zatrzymanych środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy.

Śmiertelne pobicie  
w Sączowie

W ręce kryminalnych z bę-
dzińskiej komendy tra-
fiło trzech mieszkańców 

powiatu, sprawców śmiertelnego po-
bicia. napastnicy w trakcie zakrapia-
nej alkoholem imprezy pobili dwóch 
innych biesiadników, a następnie 
ich ciała obrzucili gruzem i worka-
mi z wapnem. Pomimo udzielonej 
pomocy medycznej, w następstwie 
zdarzenia śmierć poniósł  39-letni 
mężczyzna. za pobicie ze skutkiem 
śmiertelnym podejrzanym grozi te-
raz kara 10 lat więzienia. 

Do zdarzenia doszło 14 września 
w godzinach popołudniowych w rejonie 
jednego ze sklepów w Sączowie. Z nie-
ustalonych dotychczas powodów w pew-
nym momencie między mężczyznami 
wywiązała się kłótnia, która przerodziła 

się w bójkę. W trakcie zdarzenia trzej 
mężczyźni w wieku 37, 43 i 60 lat pobili 
dwóch pozostałych biesiadników w wie-
ku 38 i 39 lat. Mimo że mężczyźni otrzy-
mali pomoc lekarską, 39-latka nie udało 
się już uratować.

Początkowo wokół sprawy krąży-
ło wiele niejasności. Jedna z hipotez 
zakładała nawet, że mężczyźni mogli 
spaść z remontowanego dachu. Prowa-
dzone przez będzińskich śledczych po-
stępowanie pozwoliło jednak na bliż-
sze ustalenie przebiegu zdarzenia i w 
konsekwencji zatrzymanie sprawców 
śmiertelnego pobicia. Podejrzani sta-
nęli już przed sądem. Trzech mężczyzn 
tymczasowo aresztowano na okres 
trzech miesięcy. 

Zlikwidowano  
nielegalną rozlewnię 
alkoholu

Policjanci zwalczający przestęp-
czość gospodarczą z KWP w Ka-
towicach, wspólnie ze śląskimi 

celnikami, zlikwidowali nielegalną wy-
twórnię i rozlewnię alkoholu. Policjan-
ci zatrzymali trzy osoby zamieszane 
w przestępczy proceder. celnicy zabez-
pieczyli blisko 3300 litrów ,,lewych” wy-
robów spirytusowych o wartości ponad 
ćwierć miliona złotych. 

Policjanci ustalili, że na terenie maga-
zynów w Chorzowie przy ulicy Inwalidz-
kiej zorganizowana jest nielegalna oczysz-
czalnia i rozlewnia spirytusu. Wspólnie 
z celnikami weszli do hali, w której był 
wytwarzany i rozlewany alkohol. Śled-
czy zatrzymali 24-letniego chorzowia-
nina oraz dwoje mieszkańców Katowic 
- 48-letnią kobietę i o rok starszego męż-
czyznę. Na miejscu celnicy zabezpieczyli 

wyroby spirytusowe bez polskich zna-
ków akcyzy, butelki, pojemniki, pompy 
oraz inne akcesoria i urządzenia służą-
ce do produkcji alkoholu. Jego wartość 
funkcjonariusze Służby Celnej wyliczyli 
na ponad 260 tysięcy złotych. Gdyby al-
kohol trafił do sprzedaży, Skarb Państwa 
straciłby tytułem niezapłaconych podat-
ków ponad 220 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli za-
rzuty. Teraz grożą im wysokie grzywny, 
a nawet do 3 lat więzienia. Nielegalny 
alkohol oraz elementy linii produkcyj-
nej trafiły już do magazynu Izby Celnej 
w Katowicach.

Pobił babcię  
dla pieniędzy

najpierw pobił 78-letnią babcię 
metalową rurą od odkurzacza. 
Później razem z kolegą wykrę-

cili jej ręce i grozili nożem. Kilka dni 
temu znowu pobił i okradł. Wszystko 
dla pieniędzy. Bezwzględnego wnuka 
zatrzymali policjanci z Komisariatu iii.

Dramat  starszej pani rozgrywa się 
już od kilku lat  w jednym z domów przy 
ul. Kossak-Szczuckiej w Katowicach. Do 
pierwszego ataku doszło w marcu ubie-
głego roku. Wnuk przyszedł wtedy do 
babci na śniadanie. Gdy zjadł, poprosił 
o pieniądze. Babcia odmówiła. Wyja-
śniała, że nie da mu gotówki, bo zbiera 
na nowe buty dla niego. Chłopak prze-
szukał wtedy rzeczy, a gdy nie znalazł 
pieniędzy, wpadł w szał. Wziął metalo-
wą rurę od odkurzacza i zaczął nią okła-
dać kobietę. Krzyczał, że ją zabije. Potem 
wyszedł bawić się na podwórko. Babcia 
skontaktowała się wtedy z najbliższym 
komisariatem. Funkcjonariuszce, która 
zajęła się sprawą, kobieta mówiła, że już 
wcześniej wnuk ją pobił. Wtedy, jak wyja-
śniała, zdarzenie potraktowała jako incy-
dent. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. 
Chłopak dostał kuratora sądowego i dru-
gą szansę. Niestety, nie skorzystał z niej.

4 maja 2012, pozostawiony bez opie-
ki 14-latek, wraz ze swoim rówieśnikiem 
obmyślił plan napadu na swoją babcię. 

Chłopcy poszli do jej domu. Gdy weszli 
do środka zaatakowali. Wnuczek pobiegł 
do kuchni i wziął do ręki nóż. Jego kole-
ga wykręcił  kobiecie ręce. Nieletni żądali 
pieniędzy i grozili kobiecie śmiercią. Zna-
leźli 1500 złotych. Zrabowane pieniądze 
wydali w sklepach. Obaj zostali wtedy za-
trzymani przez policjantów z Komisaria-
tu III, a ich sprawą zajął się sąd rodzinny. 

7 września tego roku 15-latkowi za-
brakło pieniędzy. Po raz kolejny postano-
wił napaść na swoją 78-letnią babcię. Za-
atakował ją, jak zwykle w jej domu. Pobił 
kobietę i ukradł 150 złotych. Jego sprawa 
po raz kolejny trafiła do sądu rodzinnego, 
który postanowił umieścić nieletniego 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Śmierć rowerzysty

zabrzańscy policjanci wyjaśnia-
ją okoliczności wypadku dro-
gowego do jakiego doszło na 

ulicy Sobieskiego w zabrzu. Samo-
chód ciężarowy potrącił 74-letniego 
rowerzystę, który po przewiezieniu 
do szpitala, w wyniku odniesionych 
obrażeń, zmarł. Policjanci poszuku-
ją bezpośrednich świadków tego tra-
gicznego zdarzenia, którzy proszeni 
są o kontakt z wydziałem kryminal-
nym zabrzańskiej komendy.

Z pierwszych ustaleń policjantów 
ruchu drogowego wynika, że samo-
chód ciężarowy marki Volvo, którym 
kierował 49-letni zabrzanin, jechał 
ulicą od strony ulicy de Gaulle'a, na-
stępnie wykonując manewr skrętu 
w prawo w ulicę Sobieskiego potrą-
cił 74-letniego rowerzystę. Poszkodo-
wany w chwili przybycia służb ratun-
kowych był przytomny. Do szpitala 
został przewieziony z urazem wie-
lonarządowym. Niestety, w wyniku 

odniesionych obrażeń zmarł. Kieru-
jący ciężarówką w chwili zdarzenia 
był trzeźwy. Policjanci z zabrzańskiej 
komendy zwracają się z prośbą do bez-
pośrednich świadków tego zdarze-
nia o kontakt z wydziałem kryminal-
nym KMP w Zabrzu tel. (32) 2779200, 
2779280 lub z najbliższą jednostką po-
licji tel. alarmowy 997.

Nalot na  
fabrykę amfetaminy

Policjanci z wydziału antynar-
kotykowego katowickiej ko-
mendy zlikwidowali mobilną 

fabrykę amfetaminy. Przejęli rów-
nież gotowe narkotyki o czarnoryn-
kowej wartości prawie 45 tysięcy zło-
tych. Produkujący je dwaj mężczyźni 
zostali zatrzymani.

Pierwsze informacje o działającej 
w Katowicach wytwórni narkotyków 
policjanci zdobyli przed kilkoma mie-
siącami. Kolejne działania doprowa-
dziły do ustalenia organizatorów i lo-
kalizacji nielegalnego laboratorium. 
Jak się okazało, linia do produkcji nar-
kotyku znajdowała się w budynku przy 
ulicy 1-go Maja. W czasie akcji prze-
prowadzonej przez policjantów zatrzy-
mano dwóch mężczyzn: 31-letniego 
organizatora produkcji i 29-letniego 
chemika, obaj są mieszkańcami Ka-
towic. Na miejscu policjanci znaleźli 
pracujące pełną parą urządzenia do 
wytwarzania amfetaminy. Zabezpie-
czyli 400 gramów czystej postaci, jesz-
cze wilgotnego narkotyku (po dodaniu 
wypełniacza można z tej ilości uzyskać 
1,5 kg amfetaminy „do sprzedaży”). 

Kolejne 200 gramów znajdowało 
się w produkcji. Oprócz tego policjan-
ci zabezpieczyli chemikalia służące do 
produkcji: prekursory, rozpuszczalniki 
i wypełniacze. 29-letni chemik został 
tymczasowo aresztowany. Jego wspól-
nik został objęty policyjnym dozorem. 
Każdemu z nich grozi co najmniej 
trzyletni pobyt w więzieniu. Zlikwido-
wana fabryka mogła być przenoszona 
z miejsca na miejsce i po uruchomie-
niu wyprodukować w ciągu miesiąca 
ponad 3 kilogramy amfetaminy.

Ukrył się na szafie

na swoim koncie ma rozbój, a do 
„odsiadki” 2 lata i 6 miesięcy. 
Mowa o poszukiwanym 20-lat-

ku, którego zatrzymali policyjni wy-
wiadowcy. aby uniknąć kontaktu ze 
stróżami prawa, postanowił ukryć się 
na szafie pod kocem. 

Osoby poszukiwane wkładają spo-
ro trudu w to, aby ukryć się przed wy-
miarem sprawiedliwości. Jaskrawym 
tego przykładem jest zachowanie 20-lat-
ka poszukiwanego nakazem do odby-
cia kary przez Sąd Rejonowy w Siemia-
nowicach Śląskich. Zastosowany przez 
niego kamuflaż nie zmylił jednak czuj-
ności stróżów prawa, którzy zawitali do 
mieszkania, gdzie przebywał. W rezul-
tacie 20-latek został zatrzymany i trafił 
do zakładu karnego na 18 miesięcy. Na 
swoim koncie ma przestępstwo prze-
ciwko mieniu.

Policjanci z Mysłowic 
poszukują mężczyznę 
podejrzanego o seksualne 
wykorzystanie małoletniej. 
Do zdarzenia doszło tuż 
przed 18.00 w ubiegłą 
środę w mysłowickiej 
dzielnicy Brzęczkowice. 
Funkcjonariusze proszą o 
pomoc wszystkie osoby, 
które podejrzewają, kim 
może być mężczyzna 
przedstawiony na portrecie 
pamięciowym.

Ubrany w obcisłe leginsy, czar-
ną kurtkę i krótkie kalo-
sze czatował na swoją ofiarę. 

Dziewczynkę udało mu się wciągnąć 
w krzaki. - Kiedy wychodziłam ze szko-
ły po części ogólnej spotkania, podbie-
gły do mnie roztrzęsione, wystraszone 
dwie dziewczynki: jedna z klasy 2, druga 

z 3. To były siostry. Poinformowały, że 
w krzakach z tyłu ogrodu szkolnego, ja-
kiś mężczyzna przetrzymuje jedną z ich 
koleżanek - mówi dyrektor placówki 
oświatowej. 

Sprawca to mężczyzna w wieku 20-
30 lat, wzrostu około 170 cm, szczupłej 
budowy ciała, włosy krótkie, czarne. 
Z posiadanych informacji wynika, że 
poszukiwany w okresie przed zdarze-
niem mógł odwiedzać sklepy z odzie-
żą, w których przymierzał konfekcję 
damską. Ze względu na dobro dziecka 
policjanci nie informują, ile ma ono lat 
ani jakiej jest płci. 

Kontakt z Komendą Miejską Po-
licji w Mysłowicach pod numerami 
telefonów: 032 3173255, 032 3173200 
oraz numerem alarmowym w każdym 
mieście 997.

Pedofil zaatakował w Mysłowicach
www.kurierpolski24.pl10 Policja
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W tym roku, rozsze-
rzono wachlarz 
dyscyplin – aktorzy 
mogli rywalizowali 

w skokach przez przeszkody, po-
wożeniu, ujeżdżeniu oraz western 

riding. Ta ostatnia, mało jeszcze 
znana konkurencja w Polsce, to styl 
wywodzący się z amerykańskich 
rancz, gdzie wodze są luźniejsze, 
a metoda komunikacji z koniem 
bardziej subtelna niż w klasycznej 
szkole jazdy. Paweł Kleszcz opa-
trywał wszelkie zmagania celnymi 
uwagami konferansjera.

W tym roku Art Cup to nie tyl-
ko konie. Wśród wielu ciekawych 
atrakcji, zdecydowanie wyróżnił się 
konkurs kulinarny „Gotuj z Gwiaz-
dą po opolsku”, otwarty przez mar-
szałka województwa opolskiego. 
Artyści, podzieleni na dwie dru-
żyny, rywalizowali między sobą, 
tworząc dzieła kuchni lokalnej. 
Publiczności bardzo spodobał się 
zwłaszcza Daniel Olbrychski tnący 
warzywa jak Kmicic Szwedów..

Zmagania kuchenne wygrała 
drużyna artystów prowadzona 

przez Michała Bałazego, który 
w zabawny sposób komentował 
zmagania drużyn wraz z Karo-
lem Strasburgerem, gospoda-
rzem programu „Familiada” w 
TVP2, zmagania artystów pod 
okiem kucharza, śledziło kilka 
stacji telewizyjnych i radiowych 
oraz dziesiątki dopingujących 
widzów.

Drużyna „żółtych” w składzie: 
szef zespołu - Michał Bałazy,1 
kucharz - Magdalena Cwen-Ha-
nuszkiewicz, 2 kucharz - Krysia 

"Kiksa" Kołodziejczyk, 3 kucharz 
- Robert Osam-Gyaabin, 4 ku-
charz - Joasia Jeżewska, 5 kucharz 
- Maciek "Gleba" Florek wygrała z 
drużyną „niebieskich” w dwóch 
kategoriach: opolska kartoffelsalat 
w sześć minut i najlepszy smak 
Opolszczyzny.

Gwiazdy były zachwycone 
obsługą kulinarną. Znany tenor 
Juliusz Ursyn-Niemcewicz zapro-
sił Michała Bałazego do wspólnego 
odśpiewania utworu „My Way” z 
repertuaru Franka Sinatry!

Z menu impreZy
Panćkraut, Panczkraut, 

ciaPkaPusta
składniki: kilogram ziem-

niaków, kilogram kiszonej ka-
pusty, dwie cebule, dwie łyżki 
mąki, cztery łyżczeki masła, 
dwie łyżeczki octu, dwie łyżeczki 
soli, dwie szczypty pieprzu.

Przygotowanie: Ziemniaki 
i kapustę gotujemy. Ugotowane 
już ziemniaki przeciskamy przez 
praskę tak jak na kluski i doda-
jemy do nich ugotowaną kapu-
stę i drobno pokrojoną cebulę.  
Mieszamy wszystko razem do-
kładnie. Na patelni rozgrzewamy 
masło i dodajemy dwa widelce 
mąki zwykłej, tak żeby wyszła 
zasmażka, podsmażamy na zło-
ty kolor. Dodajemy trochę wody, 
mieszamy szybko i wlewamy 
to do ziemniaków z kapustą. 
Wszystko przyprawiamy i jesz-
cze raz mieszamy. Na samym 
końcu dodajemy dwie łyżki octu 
i jeszcze raz mieszamy.

Nasz kucharz gotował i śpiewał sinatrę
Artyści z całej Polski, a nawet spoza 
jej granic, zjechali na XVI Jeździeckie 
Mistrzostwa Gwiazd - Art Cup w Zakrzowie. 
Pojawili się m.in. Marek Włodarczyk 
(komisarz Adam Zawada z „Kryminalnych”), 
Andrzej Niemirski (Bogdan z serialu 
„Pierwsza Miłość”) czy Agnieszka Wielgosz 
(Malwina Florek, „Pierwsza Miłość”).

 Antoni Strzelecki
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www.nowoczesna.szkola.pl

Nauka, Bezpieczeństwo, Rekreacja

S o s n o w i e c

POSTAW NA NOWOCZESNĄ SZKOŁĘ

 najnowsze rozwiązania edukacyjne

 bogata oferta pomocy dydaktycznych

 wyposażenie ośrodków dydaktycznych, klas, warsztatów, sal gimnastycznych, szatni, 

 stołówek, placów zabaw

 wydawnictwa, podręczniki w formie tradycyjnej i elektronicznej

 gry, zabawki oraz materiały edukacyjne

 kompleksowe rozwiązania informatyczno-sprzętowe

 sprzęt z zakresu monitoringu oraz bezpieczeństwa

KONTAKT

NOWOCZESNA SZKOŁA

Anna Gałęziowska - Menadżer Projektu 
tel. 32 78 87 540, fax 32 78 87 503
kom. 510 030 483
e-mail: anna.galeziowska@exposilesia.pl

tereny targowe
Expo Silesia Sp. z o.o
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

Targi Edukacyjne  
dla Profesjonalistów

9 – 10 października 2013

W tym tygodniu prezentujemy 
Państwu telewizor Panasonic 
tX-l42et60, który w sieci 

RtV euRo aGD robi prawdziwą furorę. 

Klientów przyciąga nie tylko do-
skonała jakość obrazu, jego wielofunk-
cyjność i niezawodność, ale również 
przystępna cena. - Jest to telewizor Full 
HD o pełnej rozdzielczości i na każdą 
kieszeń. Podczas zakupu klienci bar-
dzo zwracają uwagę na to, żeby jakość 
była dopasowana do ceny. Panasonic 
za te pieniądze oferuje najlepszą jakość 
obrazu.  Jak najbardziej go polecam – 
mówi jeden z pracowników sklepu RTV 
EURO AGD przy ulicy Wolności 10 w 
Chorzowie.

Nowoczesny układ sterowania 
podświetleniem dostosowuje się do po-
szczególnych fragmentów obrazu. Dzięki 
temu jest on ostry i wyraźny nawet pod-
czas oglądania materiałów sportowych, 
scen akcji czy innych, charakteryzują-
cych się szybkim ruchem. Panel ekra-
nowy LCD zapewnia natomiast dużą 
jaskrawość, doskonały kolor oraz wysoki 
kontrast, nawet przy oglądaniu pod sze-
rokim kątem. Panasonic TX-L42ET60 
posiada również szereg innych opcji. 
- Menu ekranu portalowego umożliwia 
korzystanie z multimediów, które znaj-
dują się w internecie. Telewizor możemy 
podłączyć przez sieć bezprzewodową 

dzięki wbudowanemu Wi-Fi. Panaso-
nic stworzył również wspaniałą rzecz, 
czyli serię VIERA, która pozwala na na 
sterowanie wszystkimi produktami tego 
typu jednym pilotem – zaznacza jeden z 
pracowników sklepu.

Panasonic TX-L42ET60  posiada 
również funkcję Swipe & Share 2.0 
umożliwiającą przenoszenie materia-
łów pomiędzy urządzeniami takimi 
jak smartfon czy tablet a telewizorem. 
Klasa A+, zapewnia natomiast wysoką 
efektywność energetyczną. Technologia 
Panasonic Easy 3D gwarantującą długie 
godziny przyjemności oglądania obra-
zów trójwymiarowych - bez migotania 
i zakłóceń. Kompatybilne okulary 3D 

są lekkie i nie potrzeba do nich bate-
rii. Wielkość ekranu to 42 cale – czyli 
taka, której klienci szukają najczęściej. 
- Telewizor jest bardzo nowoczesny i 
elegancko wykonany. Obudowa jest 
aluminiowa, bardzo przyjemna dla oka. 
To wszystko daje klientowi taką świado-
mość, że ma w domu towar prestiżowy. 
To naprawdę dobry wybór! – przekonuje 
jeden z pracowników sklepu.

W następnych numerach będziemy 
prezentować Państwu kolejne produkty 
dostępne w ofercie RTV EURO AGD. 
Pracownicy sklepu przy ulicy Wolności 
10 w Chorzowie ponownie doradzą jaki 
sprzęt wybrać i na co zwrócić uwagę 
podczas zakupu!

Koncert Roda Stewarta w Ryb-
niku bez wątpienia był jednym 
z największych muzycznych 

wydarzeń na Śląsku. W sobotę na 
stadionie w Rybniku oglądało go 15 
tysięcy osób! ale dzień wcześniej sporo 
działo się w Katowicach.

Pierwotnie wokalista razem ze swoją 
ekipą miał przylecieć do Pyrzowic o 
godzinie 12.15. Wylot jednak się opóź-
nił i ostatecznie prywatny Bombardier 
Challenger 300 z gwiazdą na pokładzie 
wylądował o godzinie 14.04. Około go-
dziny 15 dotarł do katowickiego hotelu 
Monopol. Tu czekało na niego kilkoro 
fanów oraz kolekcjonerów autografów. 
Mateusz Kucharczyk miał ze sobą 
winylowe płyty. Rod razem z kilkuna-
stoosobową ekipą wszedł do hotelu, nie 
rozdając autografów. Obiecał jednak, że 

za chwilę wyjdzie i wtedy wszystko pod-
pisze. I rzeczywiście - słowa dotrzymał. 
Każdy mógł podać Rodowi do podpi-
sania jedną rzecz - płytę, zdjęcie czy 
książkę. Wszystko zabrał menedżer, Rod 
podpisywał przy recepcji. - Każdy dostał 
upragniony autograf, było naprawdę 
sympatycznie - komentował Marek Wę-
gorzewski, kolekcjoner podpisów,który 
przyjechał Knurowa.

Potem rod Stewart wsiadł do jedne-
go z luksusowych mercedesów i pojechał 
do Oświęcimia. Wrócił po godzinie! -Nie 
dojechaliśmy na miejsce. Zawróciła nas 
nawałnica, nie mogliśmy ryzykować - 
mówiła nam jedna z osób, która jechała 
razem z Rodem. Wokalista zwiedził 
obóz koncentracyjny dzień później... 
Tymczasem gdy wrócił do hotelu, rozdał 
kolejne autografy, pozwolił nawet na 
wspólne zdjęcia... (AS)

JAK NAWAŁNICA 
zawróciła Roda z Oświęcimia Na KażdĄ KiesZeŃ!

Panasonic TX-L42ET60
Telewizor LED 3D Panasonic | nr kat. 352244
Ekran: 42 cale, Full HD, 1920x1080 
Technologia odświeżania: 
Backlight Scanning 600 Hz
Parametry: Internet, Wi-Fi, USB – multimedia, 
Skype – opcjonalna kamera, czytnik kart pa-
mięci, HDMI x3, USB x2.
Klasa energetyczna: A+
2 999 zł 2 599 zł 
Cena obowiązuje: 
30.07.2013 - 30.09.2013 
20 rat x 129,95 zł
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Nie okazuj zbyt często swoich na-

strojów, a tym bardziej zdenerwowania. Nie 
trać teraz czasu na niezaplanowane czyn-
ności. Spróbuj maksymalnie zorganizować 
swój czas i przestrzegać, narzuconej przez 
siebie, dyscypliny dnia. 

Ryby 21.02. - 20.03.
Zadzwoń do Panny – teraz twoja 

kolej. W egzotycznej scenerii dowiesz się, 
co naprawdę wydarzyło się zeszłej soboty. 
Zrób wcześniej zakupy. Nie daj się, krew-
nym, skladajczm wizyty bez zapowiedzi.

Baran 21.03. - 20.04.
Przed tobą kilka względnie spokoj-

nych dni – przebrnąłeś już przez najgorszy 
okres przedsięwzięcia. Zadzwoń do Lwa 
z gratulacjami. Lepiej, żeby lekarz zobaczył 
cię w poniedziałek, niż miałbyś straszyć 
bliźnich jeszcze w tym tygodniu. 

Byk 21.04. - 21.05.
Przypadkiem zobaczone zdjęcie 

przypomni ci wszystko - poznasz siłę wspo-
mnień. Niewykluczone, że pod koniec tygo-
dnia będziesz mógł zrobić to w doborowym 
towarzystwie. Nie zapomnij o imieninach. 

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Drobne nieporozumienie nie musi od 

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

Rak 22.06. - 22.07.
Sprawa twojego awansu rozstrzy-

gnie się jeszcze w tym tygodniu. Nie zra-
żaj się brakiem wiadomości od Skorpiona. 
Poczekaj jednak jeszcze kilka dni zanim 
tam pojedziesz. Spręż się – później będzie 
już spokojniej.

Lew 23.07. - 22.08.
W sprawach fi nansowych osią-

gniesz wreszcie pewną niezależność. Nie 
zapominaj o tym, kto najwięcej pomógł 
w tej sprawie. Dłużej tak być nie może, że 
jawnie okazujesz swoją niewdzięczność 
komus takiemu.

Panna 23.08. - 22.09.
Po tylu zarwanych nocach masz 

prawo do odpoczynku. Przygotuj starannie 
następne spotkanie – tym razem przeło-
żeni nie będą mnożyć przeszkód. A przed 
tobą jeszcze nie takie, pełne niespodzia-
nek, wieczory. 

Waga 23.09. - 23.10.
Rozwiążesz samodzielnie część 

problemów, z którymi borykałeś się już dłu-
go. Nie wpadaj jednak od razu w zachwyt. 
Możesz jeszcze to wszystko odchorować. 
Sobota okaże się dniem przełomowym. 
Wizyta w banku nie jest konieczna.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Odnów wieczorami zaniedbane 

treningi – braki kondycyjne są już aż nad-
to widoczne. Ponadto powinieneś pójść 
szybko do specjalisty. Nie zwracaj uwagi 
na gderanie sąsiadów.

Strzelec 23.11. - 21.12. 
Przed tobą sporo obowiązków, 

z których obiecałeś wywiązać się bez do-
datkowych przypomnień. Najlepiej zrób 
sobie plan pracy i rozdziel robotę pomiędzy 
wszystkich. Twój przykład jest ważny, więc 
i sobie „coś” zostaw.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Smutne wydarzenia z ubiegłego tygo-

dnia będą miały swój dalszy ciąg. Widzisz te-
raz na kogo naprawdę możesz liczyć. W cza-
sie piątkowego spotkania powiedz jeszcze 
raz o kłopotach z Rakiem i jego znajomymi.

Hogatha

Konieczne jest dokładne przeanalizowanie 
OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) 
i najlepiej porównanie jej z warunkami 
innych ubezpieczalni. Na co zwracać szcze-

gólną uwagę, żeby nie wykupić ubezpieczenia "od 
niczego"? Gdzie szukać haczyków?  Należy zwrócić 
uwagę na zapisy dotyczące szkód nie objętych polisą 
- w szczególności należy się upewnić, czy ubezpie-
czeniem jest objęta kradzież! A jeśli tak, to w jakich 
okolicznościach oraz z jakimi zastrzeżeniami. Być 
może trzeba będzie dopłacić także za ubezpieczenie 
szyb i wyposażenia dodatkowego. Warto dobrze 
wybrać sposób likwidacji szkody - może to być albo 
bezgotówkowa naprawa w autoryzowanym warsztacie 
danej marki (lub ubezpieczyciela), albo otrzymanie 
z ubezpieczalni gotówki na podstawie wyceny rze-
czoznawcy. Wycena rzeczoznawcy może odbiegać 
od rzeczywistych kosztów naprawy - na korzyść lub 
niekorzyść. W przypadku samochodów nowych, 
warto rozważyć opcję naprawy w autoryzowanym 
serwisie, by nie tracić gwarancji. Zapis dotyczący 
pochodzenia części zamiennych jest szczególnie 
istotny w przypadku rozliczeń gotówkowych - za-
mienniki są znacznie tańsze od oryginalnych części, 

co powoduje że gdy zgodzimy się na wycenę wg 
wartości zamienników, otrzymamy znacznie niższe 
odszkodowanie niż gdy deklarujemy chęć naprawy 
samochodu częściami oryginalnymi. 

Ubezpieczyciel zwykle zastrzega sobie sytuacje lub 
okoliczności, w których nie wypłaca odszkodowania 
- np. w przypadku, gdy kierowca był pod wpływem 
alkoholu, uczestniczył w wyścigach lub rajdach, zostawił 
samochód z kluczykami lub dokumentami w pojeździe, 
nie posiadał ważnego prawa jazdy lub w przypadku 
znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Także 
brak ważnego badania technicznego pojazdu może sta-
nowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. 
Jest to gwarancja dawana przez ubezpieczyciela, że w 
przypadku kradzieży lub szkody całkowitej wypłaci 
wartość samochodu w chwili zawierania umowy (lub 
wartość nowego samochodu - w przypadku ubezpie-
czania samochodu nowego). 

Udział własny to procent sumy ubezpieczenia, który 
ubezpieczony zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni 
przy likwidacji szkody. Jeżeli udział własny wynosi 15%, 
to o tyle mniej pieniędzy zakład zwraca ubezpieczone-
mu. Warto przemyśleć, czy taka oszczędność na składce 
jest warta późniejszych ewentualnych wydatków w 

przypadku kradzieży pojazdu lub wypadku. Kolejną 
rzeczą o której należy pamiętać jest utrzymanie sumy 
ubezpieczenia. Działa to w ten sposób, że po otrzy-
maniu odszkodowania, kwota ubezpieczenia ulega 
zmniejszeniu o otrzymaną sumę (konsumpcji). W 
efekcie samochód jest już ubezpieczony na mniejszą 
kwotę. Utrzymanie kwoty ubezpieczenia to często 
dodatkowo płatny wariant zwiększający składkę, jednak 
w przeciwnym wypadku możesz stanąć przed koniecz-
nością ponownego opłacenia składki po likwidacji 
szkody. Koniecznie zapoznaj się z procedurą zgłaszania 
szkody, aby nie zarzucono Ci niedbalstwa na tym polu. 
Zwracaj uwagę na terminy - pamiętając, że ogólnie i 
tak najlepiej zgłaszać szkody jak najszybciej. Należy 
szczególnie pilnować terminów płatności rat za ubez-
pieczenie AC, ponieważ często zdarza się, że umowa 
wygasa z chwilą nie opłacenia składki w wyznaczonym 
terminie. Późniejsze wznowienie umowy może okazać 
się już nie takie proste. 

Może się okazać, że w umowie jest zawarta mini-
malna wartość szkody, poniżej której zakład ubezpie-
czeniowy nie zwraca kosztów naprawy. Czyli za drobną 
szkodę trzeba płacić, pomimo posiadania polisy AC, 
z własnej kieszeni! Może się zdarzyć, że polisa nie 
obejmuje szkód powstałych na terytorium niektórych 
krajów. Jeżeli zdarza Ci się odwiedzać kraje nie objęte 
polisą - to możesz mieć problem! Amortyzacja na części 
zamienne to nic innego jak ich zużycie procentowe 
związane z wiekiem pojazdu i waha się w granicach 
od 15% do nawet 50%. Warto, więc wykupić opcję 
tzw. "zniesienia amortyzacji" dzięki temu nie będziemy 
musieli dopłacać z własnej kieszeni do części zamien-
nych, jakie ewentualnie będziemy wymieniać w trakcie 
naprawy pojazdu. 

uBeZPiecZeNia ac 
– co warto wiedzieć zanim się ubezpieczysz
Ubezpieczenie samochodu to nie jest taka prosta sprawa. Nie ma podobnie 
jak w przypadku OC jednego wariantu ubezpieczenia chroniącego od 
wszystkiego złego co może nas spotkać na drodze. Niestety bywa, że 
zawierając umowę ubezpieczenia AC tak naprawdę nie ubezpieczamy się od 
niczego - wyjątki i zastrzeżenia powodują, że umowa staje się bezużyteczna: 
a to za mała wartość szkody, a to złe okoliczności zdarzenia itp. 

Poszukujemy na stanowisko montażowe 
– osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Od kandydata oczekujemy:
· średniego wykształcenia technicznego (preferowana elektronika),
· umiejętności projektowania wielowarstwowych obwodów PCB,
· znajomości zagadnień z zakresu techniki analogowej oraz układów zasilania,
· znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych,
· znajomości technologii produkcji oraz testowania elektroniki,
· znajomości zagadnień EMC oraz bezpieczeństwa,
· bardzo dobrej znajomości terminologii technicznej w jęz. angielskim,
· prawa jazdy kategorii B,
Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należeć:
· prowadzenie oraz terminowa realizacja prac montażowych,
· prace na automacie PCB,
· sporządzanie dokumentacji technicznej,
· udział w testach i badaniach prototypów oraz nowych rozwiązań,
· wdrażanie do produkcji opracowywanych projektów,
zatrudnionej osobie oferujemy:
· pracę w rozwijającej się fi rmie,
· ambitne wyzwania,
· możliwość rozwoju zawodowego,
· miejsce pracy: Wodzisław Śląski

zakład Produkcyjny intErszczEL Halina Łazarczyk
32-340 Wolbrom, Gołaczewy - Nadmłynie 20
tel. +48 32 647-27-20, fax. +48 32 647-27-31

www.interszczel.com.pl

Poszukujemy nastanowisko operatora maszyn 
– osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Od kandydata oczekujemy:
· średniego wykształcenia technicznego (preferowana elektronika),
· umiejętności projektowania wielowarstwowych obwodów PCB,
· znajomości zagadnień z zakresu techniki analogowej oraz układów zasilania,
· znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych,
· znajomości technologii produkcji oraz testowania elektroniki,
· znajomości zagadnień EMC oraz bezpieczeństwa,
· bardzo dobrej znajomości terminologii technicznej w jęz. angielskim,
· prawa jazdy kategorii B,
Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należeć:
· prowadzenie oraz terminowa realizacja prac montażowych,
· prace na automacie PCB,
· sporządzanie dokumentacji technicznej,
· udział w testach i badaniach prototypów oraz nowych rozwiązań,
· wdrażanie do produkcji opracowywanych projektów,
zatrudnionej osobie oferujemy:
· pracę w rozwijającej się fi rmie,
· ambitne wyzwania,
· możliwość rozwoju zawodowego,
· miejsce pracy: Wodzisław Śląski

zakład Produkcyjny intErszczEL Halina Łazarczyk
32-340 Wolbrom, Gołaczewy - Nadmłynie 20
tel. +48 32 647-27-20, fax. +48 32 647-27-31

www.interszczel.com.pl
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Przestronny pokój 2-osobowy Gwiaz-

dy. Cena 335 zł.  Tel. 514 333 082
 Wynajmę 2 pokoje. Katowice, Sokol-

ska. Cena 1500+media. Tel. 500 480 073
 Sprzedam mieszkanie - 3 pokoje. Ka-

towice, Słoneczna. Cena 210.000 zł. Tel. 
500 480 073

 PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne miesz-
kanie dwupokojowe w Katowicach na ul. 
Kantorówny. Tel. 604 500 812

 Do sprzedania dom wolnostojący, dwu-
kondygnacyjny 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. Odrodze-
nia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206 

 Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię 
soków naturalnych w Katowicach. 
Tel. 507-114-540 

 Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach 
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocja-
cji. Tel. 691 236 179

 Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m, Dą-
browa Górnicza – Antoniów. Tel: 32 264 00 
46

 Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m2 
Dąbrowa Górnicza Antoniów nr tel: 32 
264-00-46.

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Ford Focus 2000 rok. Benzyna. 1400 
cm. Cena 6900 zł. Tel.  880 658 990

 Sprzedem Motorynke. Cena 250 zł. Tel.  
515 625 287 

 Akumulator 75Ah P+L+ 700A EN AU-
TOCRAFT Ca/Ca. Cena 240 zł. Tel. 604 
823 378

 Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI 
(5 4 K M )  (d r u g i  w ł a ś c i c i e l ) .
Tel. 504 852 826.

 Samochód Matiz 800. Rok 2000. Prze-
bieg 23.000. Sprzedam. Tel. 880894736

P R A C A

  ARK Agencja Pracy pilnie poszukuje 
Monterów Klimatyzacji. Tel.  326 703 520

 Pracownika do organizacji procesu re-
krutacji na rynku pracy osób niepełno-
sprawnych. Tel.  881 01 01 03

 Zatrudnię Barmankę do Pizzerii w Ka-
towicach. Od zaraz. Tel.  512 322 095 

 Poszukujemy pracowników ochrony - 
obiekt handlowy. Katowice.  Tel. 326 
038 200

 Szukamy energicznych pracowników 
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 za-
trudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki fi nanso-
we. Tel. 512 375 820

 Praca dla murarzy w Warszawie, dla 
zainteresowanych więcej informacji tele-
f o n i c z n i e  p o  g o d z .  1 5 : 1 5 .
Tel. 793 088 470

 Zatrudnię solidne osoby do rozkleja-
n i a  u lot e k  n a  t e ren ie  c a łe go
Śląska od poniedziałku do soboty
od 8-14. Tel. 515 875 463 

lacji  tel. 513-367-700U S Ł U G I

 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyza-
cja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001

 Elektryk – Instalacje elektryczne 
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV – 
możl iwość podbicia g warancji .
Tel. 503-846-676

 USŁUGI FRYZJERSKIE  - w domu 
klientki. Tel. 32 241 47 46  Chorzów

 DIVA NAILS  KOSMETYKA 
STYLIZACJA PAZNOKCI konku-
rencyjne ceny Katowice Piotrowice. 
Tel.665 535 489

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

 Windykacja Należności - Korporacja 
Feniks. Tel. 730-222-514

 Usługi księgowe i ubezpieczenia ul. 
Żwirki i Wigury 27. Tel. 32 781 30 00

 Wynajem dużych i komfortowych au-
tokarów. Tel. 518 671 516

 Wywóz odpadów- gruzu, azbestu. Tel. 
537 411 822

 Fr y z jer  –  w i z y t y  domowe 
tel. 32 2414746 (śluby, wesela, inne oka-
zje) Chorzów
 
lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Prześcieradła frotowe z gumką różne 
rozmiary. Cena 35 zł. Tel. 728 863 820

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

 Serwetki różne wzory. Cena od 2-9 zł 
sztuka. Katowice. Tel. 728 863 820 

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

 Parasolki do Różnych Typów Wózków. 
Cena 27,99 zł. Tel. 731 635 317

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

 Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezen-
tacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

 Przyjmę wersalkę, zbędny sprzęt do-
mowy. Tel: 514 063 646

 Odznaczenia, medale kupię ,okolice 
K a t o w i c ,  p ł a c ę  g o t ó w k ą .  
Tel: 601 837 182

 Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deraty-
zacja, Odkomarzanie, Ozonowanie, tel. 
601 536 001

 Okazja! Różne lampy. Cena 100 zł. Tel. 
505 659 967

 Al - Anon pomoc rodzinom alkoholi-
ków. K-ce ,Warszawska 18, pon 18.
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Zdięcie na okładce: 

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

wickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ze-
spół 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.

www.kurierpolski24.plGazeta online:
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Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

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: ..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................  NIP: ..........................................................

PIZZA NA 
TELEFON 662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl

Ogłoszenia
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 27.09.2013 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 47 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 43 to „KOLOROWE JARMARKI”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest Jolanta Trybała.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 43 to „DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY”. Zwycięzcą zostali Barbara Winter i Krzysztof Gabryś.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

                                                                   Rebus
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POZIOMO: 1 - nieczysta sprawa, 5 - uździenica bez wędzidła, 8 - fi ta, średnicomierz, 9 - jadowity wąż, 11 - zmiana służby na 
statku, 12 - indyjska brama sakralna, 15 - żywica tropikalna, 17 - zasłona na twarz, 20 - las iglasty na Syberii, 21 - tkanina 
ścienna, 24 - maho - metanizm, 25 - mit. gr. syn Tezeusza i Fedry, 28 - turecka pieczeń z jagnięcia, 29 - roślina oleista, 32 
- kraina na Słowacji, 33 - dawn. taniec tańczony o świcie, 36 - grządka kwiatowa, 39 - pieśń miłosna, 42 - instytucja prze-
syłająca korespondencję, 43 - ptak z rodz. ibisów, 45 - żeton, 46 - ukochana Rembrandta, 47 - środek cyrku. 

PIONOWO: 1 - wójt w Hiszpanii, 2 - okres, czas, 3 - artysta teatralny lub fi lmowy, 4 - produkuje sól warzoną, 5 - używka, 
6 - naród, 7 - dawny mieszkaniec Meksyku, 10 - ojczyzna Odyseusza, 13 - wsch. część Wysp Marshalla, 14 - dzierżawa, 16 
- gat. wielkich mrówek, 17 - młody ptak łowczy, 18 - rodzaj mączki, 19 - myszoryjek, 21 - model melodyczny w muz. arab-
skiej, 22 - ptak drapieżny, 23 - stołek bez oparcia, 26 - przylądek na Antarktydzie, 27 - gat. papugi, 30 - góry w Egipcie, 31 
- wyjście piłki poza boisko, 34 - elektroda dodatnia, 35 - gat. nietoperza, 37 - miasto w Turcji, 38 - konopie manilskie, 40 
- odm. w hodowli, 41 - opinia, ocena, 44 - piwo angielskie. 

SOPOT ROZŚWIETLANIE

balsam do ciała opalizujący

    DZIAŁANIE: • Rozświetla i dodaje skórze subtelnego blasku.

  • Wygładza, uelastycznia i poprawia koloryt skóry.

  • Nawilża i odżywia naskórek.

  • Nie pozostawia uczucia lepkości.

Na deskach chorzowskiego 
Teatru Rozrywki można 
już oglądać komedię 
Friedricha Dürrenmatta pt. 
Frank V. Premiera odbyła 
się 14 września. Spektakl 
wyreżyserował Rudolph Straub. 
Patronat nad wydarzeniem 
objęła ambasada Szwajcarii.

W roku 1958 Friedrich Dürrenmatt na-
pisał satyryczną sztukę „Frank V” o 
prywatnym banku, z całkiem znaczącą 
warstwą muzyczną, otwarcie przedsta-

wiając działalność bankową, jako zajęcie gangsterskie. 
W roku 2011, amerykański fi lmowiec Charles Ferguson 
otrzymał Oskara za najlepszy fi lm dokumentalny pt. 
„Inside Job”, opisujący i potwierdzający ponad wszelką 
wątpliwość podstępne praktyki w sektorze prywatnej 
bankowości inwestycyjnej, prowadzące do załamania 
rynku fi nansowego w roku 2008. Film ten jest analizą, w 
jaki sposób banki zniszczyły biznes, miejsca pracy oraz 
aktywa, jak zrujnowały miliony ludzi i całe gospodarki 
narodowe.

W obu przypadkach bankowi gangsterzy uszli 
cało - razem z milionami, które zgarnęli na swoje 
konta w rajach podatkowych. Ich banki, także zruj-
nowane w zaistniałych okolicznościach, są natomiast 
ratowane przez państwo, czyli – przez podatników. I 
tak oto Dürrenmatt przewidział ten nieprawdopodobny 
mechanizm! 

Na scenie chorzowskiego Teatru Rozrywki można 
zobaczyć prawie cały zespół teatru – w tym chór, balet 
i orkiestra. W spektaklu występują: Marzena Ciuła, 
Barbara Ducka, Katarzyna Hołub, Elżbieta Okupska 
(gościnnie), Sebastian Chwastecki, Jarosław Czarnecki, 

Rafał Gajewski, Kamil Franczak, Andrzej Kowalczyk, 
Bartłomiej Kuciel, Wojciech Stolorz, Adam Szymura, 
Artur Święs (gościnnie), Marcin oraz Tomaszewski.

Miejsca piękne 
z natury

Wernisaż wystawy fo-
tografi i pod tytułem 
„Miejsca piękne z 

natury – chrońmy ich klimat” 
odbędzie się 16 września o godzi-
nie 17.00 w centrum informacji 
naukowej i Bibliotece akade-
mickiej w Katowcach. autorem 
fotografii jest Marcin Jałowy, 
dziennikarz tVP Katowice od 
lat zajmujący się tematyką eko-
logiczną oraz manager zrówno-
ważonego rozwoju Generalnej 
Dyrekcji ochrony Środowiska. 

Zdjęcia przedstawiają  różne 
ekologiczne zakątki Europy oraz 
elementy środowiska naturalne-
go.  Zachwycając swoim urokiem 
podkreślają jak ważne są nasze 
ekologiczne praktyki, nawet te naj-
mniejsze. By umocnić przesłanie 
ekologiczne wystawie towarzyszyć 
będzie ekspozycja książek o tema-
tyce ekologicznej oraz ochrony 
klimatu, pod tytułem "Człowiek 
wobec natury".

Wystawa zakończy się 4 paź-
dziernika. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie:  www.
ciniba.edu.pl

KOMedia BaNKiersKa W chOrZOWie
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GóRniK naDal  
na Szczycie

Przy ustalaniu składu meczowego trener go-
spodarzy musiał pominąć dwóch kontuzjowanych 
graczy – kapitana drużyny, Adama Dancha oraz 
Macieja Małkowskiego. Szansę na pokazanie swo-
ich możliwości otrzymali Łukasz Madej i Błażej 
Augustyn, który po raz pierwszy zagrał w drużynie 
trójkolorowych. Początek spotkania był bardzo 

nerwowy w wykonaniu gospodarzy, a w szcze-
gólności 25-letniego debiutanta. Były zawodnik 
takich piłkarskich potęg jak Bolton Wanderers, 
czy Catania, nie potrafił sobie poradzić z prostymi 
piłkami i bardzo niepewnie zachowywał się w 
okolicach własnego pola karnego. 

Już po niecałych pięciu minutach „Górnicy” zdo-
minowali przeciwnika. Gra formacji obronnej gospo-
darzy nadal pozostawała jednak wiele do życzenia. W 
konsekwencji piłkarzom Zagłębia Lubin kilkukrotnie 
udało się zagrozić bramce strzeżonej przez Norberta 
Witkowskiego. Najbliżej objęcia prowadzenia był 
Arkadiusz Woźniak. Zawodnik Zagłębia Lubin mi-
nimalnie jednak przestrzelił. Przełamanie nastąpiło 
po 20. minucie meczu. Najpierw Mateusz Zachara 
uderzył w słupek, a zaledwie kilkadziesiąt sekund póź-
niej Rafał Kosznik strzałem w okienko bramki nie dał 
szans bramkarzowi ekipy gości. Podopieczni Adama 
Nawałki szli za ciosem. Już w 30. minucie meczu duet 
Olkowski - Nakoulma podwyższył rezultat na 2:0. 

Prawy obrońca Górnika popisał się mocnym strzałem 
zza pola karnego, a popularny „prezes” zdołał jeszcze 
musnąć piłkę całkowicie zaskakując Michała Gliwę. 
Préjuce Nakoulma mógł jeszcze bardziej pogrążyć 
gości w 39. minucie kiedy to znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. Podcięta przez niego 
piłka minęła jednak słupek. 

Druga połowa również należała do „trójkoloro-
wych”, którzy prezentowali piękną, kombinacyjną, ale 
również niezwykle uporządkowaną grę. Mimo sporej 
przewagi gospodarzom nie udawało się podwyższyć 
prowadzenia. Wykorzystał to Arkadiusz Piech, który 
w 59. minucie strzelił zdecydowanie najpiękniejszą 

bramkę tej kolejki. Były zawodnik Ruchu Chorzów 
mocnym strzałem  z trzydziestu metrów skierował pił-
kę wprost w okienko bramki. Nie chcąc doprowadzić 
do utraty kolejnej bramki trener Górnika zdecydował 
się na zmianę. Przeciętnie grającego Błażeja Augustyna 
zastąpił Seweryn Gancarczyk, a w miejscu Łukasza 
Madeja pojawił się Bartosz Iwan. Po utracie bramki 
gra gospodarzy nie wyglądała już tak dobrze. W 
ostatniej drugiej minucie doliczonego czasu piłkę do 
siatki ponownie skierował Arkadiusz Piech. Sędzia 
odgwizdał jednak spalony, a gospodarzom udało się 
utrzymać prowadzenie do końca. 

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1 (2:0)
1:0 - Kosznik 22'
2:0 - Nakoulma 30'
2:1 - Piech 59'
Górnik: Steinbors - Olkowski, Augustyn (65' Gancarczyk), 
Szeweluchin, Kosznik - Nakoulma, Sobolewski, Mączyński, 
Madej (74' Iwan) - Przybylski - Zachara (90+2' Skrzypczak).

Zagłębie: Gliwa - Widanow, Banaś, Rymaniak, Oleksy - Błąd 
(58' Abwo), Guldan, Piątek, Cotra (86' Azikiewicz) - Woźniak 
(46' Papadopulos), Piech.
Żółte kartki: Przybylski - Guldan, Banaś, Piątek.
Sędzia: Paweł Pskit (Zgierz).
Widzów: 3000 (komplet).

Ruch BezSilny

Sytuacja „Niebieskich” nie wyglądała dobrze 
już przed wyjazdem do Białegostoku. Jacek Zieliński 
musiał się bowiem uporać z plagą kontuzji, która 
w ostatnim czasie nawiedziła drużynę. Najwięcej 

problemów było w obronie. Na bokach tej forma-
cji wystąpili nominalni pomocnicy, Bartłomiej 
Babiarz i Łukasz Janoszka, a miejsce obok Piotra 
Stawarczyka, który jako jedyny z całej czwórki na 
co dzień występuje w pierwszym składzie Ruchu, 
zajął 18-letni Michał Helik. W pierwszej jedena-
stce zabrakło m.in. Zieńczuka, Szyndrowskiego, 
Sadloka, Konczkowskiego, Mrowca i Gieragi. Za 
kartki pauzował również Marcin Malinowski. Eks-
perymentalny skład nie poradził sobie z będącą w 
znakomitej formie Jagiellonią.

Strzelanie rozpoczął w 19. minucie Mate-
usz Piątkowski. Po fatalnych błędach Babiarza i 
Krzysztofa Kamińskiego napastnikowi Jagiellonii 
nie pozostało nic innego jak wpakować piłkę do 
pustej bramki. Kolejnego gola w 21. minucie zdobył 
Dani Quintana, który był niekwestionowanym 
bohaterem meczu. Hiszpański pomocnik w 49. 
minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców, a 
przy trzech kolejnych bramkach popisał się asystą. 

Świetny występ zanotował również Bekim Balaj. 
Rezerwowemu napastnikowi ekipy gospodarzy 
udało się bowiem aż dwa razy pokonać Krzysztofa 
Kamińskiego. Piłkarze Ruchu szans na zdobycie 
bramki miel niewiele. Najbliżej szczęścia był Kamil 
Włodyka, który potężnym strzałem umieścił piłkę 
na spojeniu słupka z poprzeczką. 

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 6:0 (2:0) 
Mateusz Piątkowski 19'
Dani Quintana 21'
Dani Quintana 49'
Maciej Gajos 51'
Bekim Balaj 64', 90' +2 
Jagiellonia: Słowik - Tosik, Ukah, Pazdan, Straus - Plizga (70.
Drażba), Grzyb, Gajos, Quintana, Mackiewicz (46.Bandrowski) 
- Piątkowski (59. Balaj). 
Ruch: Kamiński - Babiarz, Helik, Stawarczyk, Janoszka - Sul-
tes (60. Kowalski), Surma, Tymiński (46. Kuświk), Starzyński, 
Włodyka - Jankowski (80. Kwiatkowski).
Żółte kartki: Babiarz, Kuświk (Ruch). 
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). 
Widzów: 6008. 

WiSŁa za Mocna  
na PiaSta

Podopieczni Marcina Brosza mogli wyjść na 
prowadzenie już w 7. minucie meczu kiedy to Kamil 
Wilczek znalazł się w sytuacji sam na sam z bramka-
rzem. Napastnik Piasta przegrał jednak pojedynek 
z Michałem Miśkiewiczem. Była to jednak jedna z 
niewielu okazji gości na zdobycie bramki. Pierwszy 
gol padł w 33. minucie. Rafał Boguski wtargnął w 
pole karne. Dariusz Trela wybronił strzał ofensyw-
nego pomocnika „Białej Gwiazdy”, ale przy dobitce 
Pawła Brożka nie miał już żadnych szans. 

Zarówno w pierwszej jak i drugiej odsłonie me-
czu dominowali gospodarze. W 61. minucie Brożek 
ponownie wpisał się na listę strzelców. Ta bramka 
wzbudziła wiele kontrowersji. Napastnik Wisły 
znajdował się bowiem na pozycji spalonej. Tego nie 
zauważyli jednak sędziowie. Ostatni gol padł w 84. 
minucie meczu. Łukasz Garguła doskonale zagrał 
do debiutującego w ekipie gospodarzy Donald'a 
Guerrier'a, który pewnym strzałem pokonał Trelę.

Wisła Kraków - Piast Gliwice 3:0 (1:0) 
Paweł Brożek 33', 61' 
Wilde Donald Guerrier 84' 
Wisła: Miśkiewicz - Burligal, Głowacki, Jovanović, Bunoza - 
Małecki (79. Guerrier), Chrapek (90. Stolarskil), Stjepanović, 
Garguła, Boguski (85. Sarki) - Brożek. 
Piast: Trela - Klepczyński, Polak, Horvath, Króll (83. Rabiola) 
- Izvolt, Matras, Martinez (66. Cicman), Jurado, Podgórski - 
Wilczek (83. John). 
Żółte kartki: Burliga, Stolarski (Wisła) - Król (Piast). 
Sędziował: Paweł Gil (Lublin) 
Widzów: 14.000 

www.kurierpolski24.pl16

 Tomasz Breguła

Sport

KOMPrOMiTacja 
Ruchu i Piasta
Kibice z Chorzowa i Gliwic z pewnością nie będą mile wspominać 7. kolejki T-mobile ekstraklasy. „Niebiescy” 
przegrali bowiem z Jagiellonią Białystok aż 6-0, a piłkarze Piasta musieli uznać wyższość Wisły Kraków. Ten mecz 
zakończył się wynikiem 3-0 dla gospodarzy. Honor śląskich drużyn uratował Górnik Zabrze. Po poniedziałkowym 
zwycięstwie nad Zagłębiem Lubin podopieczni Adama Nawałki zrównali się w ligowej tabeli z Legią Warszawa.


