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Są pieniądze 
na Stadion Śląski

Radni sejmiku województwa 
śląskiego przegłosowali za-
ciągnięcie kredytu na do-

kończenie przebudowy Stadionu 
Śląskiego. Za uchwałą zagłosowa-
ło 29 z nich (z koalicyjnych PO i 
PSL oraz będących poza koalicją 
Ruchu Autonomii Śląska i Soli-
darnej Polski), a 18 wstrzymało 
się (PiS i SLD). 

Zakłada się, że całkowity koszt 
modernizacji wzrośnie z deklaro-
wanych w ubiegłym roku 460 do 
580 mln złotych. Czy to wystarczy? 
Obecnie wydano już ponad 300 
mln a widocznych efektów nie ma. 
Dodatkowe 42 miliony wystarczyć 
jednak muszą. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie by władze woje-
wódzkie dopłacały do inwestycji 
w nieskończoność. Środki zostaną 
przeznaczone na kontynuację prac 
związanych z zadaszeniem stadionu 
(28 mln zł) oraz na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki Sta-
dion Śląski (14 mln). Ta druga kwota 
zostanie przeznaczona na budowę 
zaplecza treningowego oraz bada-
nie lin nośnych dachu. Przerwa w 
jego budowie trwa już ponad dwa 
lata. W czerwcu br. od umowy na 
realizację inwestycji odstąpił do-
tychczasowy generalny wykonawca 
(konsorcjum � rm Hochtief Polska, 
Mostostal Zabrze Holding, Hochtief 
Construction AG i Thermoserr). 
We wrześniu samorząd porozu-
miał się z niemiecką firmą GMP 
Architekten, która ma dokończyć 
modernizację. Projekt zamienny 
zadaszenia jest już gotowy od 11 
października. Prace budowlane 
mają ruszyć wiosną przyszłego roku 
i potrwać dwa lata. (TB)
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W skrócie z 
Nie żyje  

Tadeusz Mazowiecki

Były premier zmarł w poniedzia-
łek 28 października w Warsza-
wie. Miał 86 lat. Od 1989 roku 
był pierwszym premierem III RP. 
Zasiadał w ławach poselskich 
Sejmu 3,4 i 5. kadencji. Był tak-
że założycielem i liderem Unii 
Demokratycznej, później - Unii 
Wolności. W ostatnim czasie był 
doradcą Prezydenta RP, Broni-
sława Komorowskiego. Zajmował 
się polityką krajową i międzyna-
rodową. Premier pierwszego nie-
komunistycznego rządku zmarł 
nad ranem. Nie są znane na razie 
okoliczności jego śmierci.

Śląska jazda  
dla Sergiusza

Ma 5 lat, a w życiu wycierpiał 
już wiele. Ból nie ma dla niego 
tajemnic. Po tym jak 3 lata temu 
połknął środek do udrażniania rur, 
jego beztroski, dziecięcy świat 
runął. Zaczęła się walka o prze-
życie. Sergiusz Cyran ponad dwa 
miesiące spędził  na Oddziale In-
tensywnej Terapii. Ma za sobą bo-
lesne leczenie i rehabilitacje. 
Przed nim jeszcze wiele. By jak 
najszybciej odzyskał sprawność, 
potrzebne są pieniądze. Specjal-
nie dla niego przez kamieniołom 
w Łazach przejechała prawie 
setka samochodów.  Dochód z III 
edycji "Śląskiej Jazdy dla Sergiu-
sza" zostanie przeznaczony na 
leczenie chłopca. - Liczymy na to, 
że uda nam się zebrać przynaj-
mniej tyle, ile ostatnio, czyli 20,5 
tysiąca – mówi Bartłomiej Ziaja, 
organizator. Informacje o tym jak 
pomóc Sergiuszowi można zna-
leźć na stronie internetowej poda-
ruj-zycie.eu.org.

W Zabrzu ruszyło 
piłkarskie przedszkole

Krupa, Łukowski, Michniewicz. 
Na razie nikt tych nazwisk z pił-
ką nie kojarzy. Być może kiedyś 
będą tak znani jak Lewandowski, 
Błaszczykowski czy Piszczek. 
Wraz z setką innych dzieci roz-
poczęli treningi w przedszkolu 
Górnika Zabrze, które szkoli 
najmłodszych adeptów futbo-
lu. Zainteresowanie piłkarskim 
przedszkolem Górnika przeszło 
najśmielsze oczekiwania anima-
torów projektu. Póki  co każdy 
z nich ma równe szanse na to, by 
minitrykot w przyszłości zamienić 
już na ten bardziej profesjonalny. 

Nowy milioner pod Jasną Górą

Tym razem szczęście uśmiech-
nęło się do osoby, która zagrała 
w Częstochowie. W czwartkowym 
losowaniu Lotto ktoś zgarnął pra-
wie 2,5 miliona zł. Szczęśliwy 
zwycięzca zagrał w częstochow-
skiej kolekturze przy ul. Warszaw-
skiej. Kupił łącznie osiem zakła-
dów na dwa losowania za 48 zł. 
Sam wytypował liczby wszystkich 
z nich. Jeden z zakładów, w któ-
rym znalazł się zestaw: 10, 21, 
30, 41, 43 i 44, przyniósł mu wy-
marzoną wygraną - 2 410 605,90 
złotych. W Częstochowie "szóst-
ka" padła już po raz siódmy. Przy-
pominamy, że najwyższa wygrana 
w historii Lotto padła 9 lutego 
2012 roku w Gdyni i wyniosła pra-
wie 34 miliony zł.

To jeszcze nie strajk - ale 
już poważne przed nim 
ostrzeżenie. Związki 
zawodowe, działające 
w Kompanii Węglowej 
ogłosiły początek po-
gotowia strajkowego. 
Związkowcy uważają, że 
Kompania Węglowa nie 
przestrzega zawartych 
do tej pory porozumień. 

Głównym zarzewiem kon�ik-
tu, jest jednak prowadzenie 
zdaniem strony społecznej 
restrukturyzacji spółki, bez 

zatwierdzenia planu i uzgodnienia wa-
runków przekształceń ze związkami 
zawodowymi.

Związkowcy postawą zarządu są 
oburzeni. Mówią, że władze Kompanii 
Węglowej nie chcą dialogu z pracow-
nikami, a związkowcy o kolejnych 
posunięciach spółki dowiadują się po 
fakcie. Chodzi im między innymi o 
wprowadzanie już w żucie programu 
naprawczego Kompanii Węglowej w 
momencie, kiedy trwają jeszcze nad nim 

prace oraz konsultacje ze stroną spo-
łeczną. Jednym z elementów programu, 
który ma postawić na nogi kopalnianą 
spółkę jest ograniczenie zatrudnienia. 

O tym, że ogłaszają pogotowie 
strajkowe, związkowcy poinformowali 
nie tylko władze Kompanii Węglowej, 
ale także szefa resortu gospodarki, 
Janusza Piechocińskiego. - Jako orga-
nizacje związkowe działające w Kom-
panii Węglowej stwierdzamy, że Zarząd 
Kompanii Węglowej S.A. nie przejmuje 
się losem swoich pracowników i traktuje 
ich przedmiotowo. Uważamy, że takie 
działanie nie tylko nie uspokoi atmosfery 
w kopalniach, ale może doprowadzić do 
niekontrolowanego wybuchu niepokojów 

społecznych. Nie mogąc biernie stać z 
boku i przyglądać się łamaniu przez 
Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zasad 
dialogu społecznego i zawartych wcześniej 
porozumień, zmuszeni jesteśmy podjąć 
działania w obronie naszych załóg i 
ogłosić pogotowie strajkowe - napisali 
w piśmie do wicepremiera szefowie 
kompanijnych związków zawodowych.

Związkowcy przypominają, że 18 
października podczas spotkania z Radą 
Nadzorczą i Zarządem Kompanii Wę-
glowej zarówno przewodniczący Rady, 
jak i przedstawiciele zarządu spółki 
podkreślali, że priorytetem działań re-
strukturyzacyjnych będzie utrzymanie 
jak największej liczby miejsc pracy w 

spółce. Otrzymali od zarządu informa-
cję, że program będzie wielowariantowy, 
a jego celem ma być nie tylko redukcja 
kosztów, ale przede wszystkim zwiększe-
nie przychodów spółki i umożliwienie 
inwestycji służących jej rozwojowi. Usły-
szeli zapewnienie, że wszystko będzie się 
odbywało w duchu dialogu społecznego. 
- 21 października okazało się, że te dekla-
racje można włożyć między bajki, że to 
jest tylko mydlenie oczu. Zarząd chce na 
oślep ciąć koszty, a opinia pracowników 
w tej sprawie zupełnie go nie interesuje 
- mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności i przewodniczący „S” w 
Kompanii Węglowej. 

Wojciech Żegolewski

- Wtynczas zharatomy Rebeljo jed-
nym, wartkim szlagym – mówi... Lord 
Vader. Kultowe postaci Gwiezdnych 
Wojen  przemówiły po śląsku! To 
pomysł od początku do końca zre-
alizowany przez studenta z Bytomia, 
Grzegorza Kulika.  

Tej wojny o śląską godke Rebelia 
przegrać nie może i nie chce. Po Jasnej 
Stronie Mocy stanął m.in. 30-letni stu-
dent z Bytomia. Grzegorz Kulik prze-
łożył właśnie na śląski jedną z części 
kultowych Gwiezdnych Wojen. Po to, 
by gwarę popularyzować, także wśród 
młodych Ślązaków. - Oni właśnie wolą 
wejść sobie na śląski Facebook, pograć 
sobie w grę po śląsku, albo obejrzeć �lm 
po śląsku. To jest rzecz, która dzisiejszą 
młodzież interesuje - podkreśla twórca 
Gwiezdnych Wojen po śląsku. - Pokożcie 
mi swój auswajs. Nie musicie widzieć jego 
auswajsu - mówią z ekranu komputera 
szturmowcy. Ale do tego świata nikt 
nie potrzebuje specjalnego paszportu, 
nie musi też obawiać się szturmowców 
Imperium. Bo to ślonsko godka od kilku 
lat jest zdecydowanie w natarciu. 

Społecznicy i lokalni politycy już 
zrozumieli, że tradycja i przywią-
zanie do korzeni to wartość, której 
nie można lekceważyć. - Uznanie 
języka śląskiego za język regionalny 
uważam za sprawę konieczną, zwią-
zana z tym żeby chociażby pozyskać 

środki �nansowe na pielęgnowanie tej 
kultury śląskiej i języka śląskiego. Tak 
zresztą funkcjonują już Kaszubi, więc 
dlaczego u nas ma być inaczej - mówi 
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. 
W Chorzowie, ale także w Radlinie, 
Piekarach Śląskich czy Pszczynie od 
roku każdą sprawę w urzędzie można 
załatwić po śląsku. Takie tabliczki i 
naklejki pojawiły się też w sklepach, 
kinach centrach kultury i szpitalach. 
Wszystko po to, aby mowa naszych 
przodków przetrwała. - Bo każdy po-
winien godać tak, jak sie go nauczyło 
a nie kaliczyć. Ślonzok to je Ślonzok, 
a Gorol jest Gorolem - uważa miesz-
kanka Piekar Śląskich. - Pojedziesz 
dzisiej odwiedzić babcia i zaniesiesz 
jyj coś do pomaszkiecenio. Mosz tukij 
koszyk z konskiem kołocza i ciś - czyta 
jedną z przetłumaczonych przez siebie 

na śląski bajek Marek Szołtysek. Już 
od 25 lat pisze książki po śląsku. Dla 
młodszych i starszych odbiorców. I 
choć zasób słów ma ogromny, myśli na 
papier zawsze przelewa w najprostszej 
formie.

- Nie wiedzom co znaczy "sprag-
dać", nie wiedzom co znaczy "hneda", 
jak to bych poutykoł ta ślonsko godka 
takimi trudnymi słowami, to oni mnie 
nie zrozumiom, nie kupiom książki, nie 
posłuchajom w radiu, nie posłuchają 
w telewizorze i to jest probem, że dla 
jednego Ślonzoka byda pisoł za trudną 
ślonszczyzną a inny powie, te jak to 
piszesz, moja oma to by fajnij pedziała 
- mówi Marek Szołtysek, publicysta, 
autor książek po śląsku. Skrytykować 
można wszystko, że twarda i szorstka... 
- Kaktus mi urośnie zanim uwierza, że 
Leonsio skończy studia... ale co pokazała 

śląska wersja Isaury na antenie Tele-
wizji TVS, po ślonsku można wyrazić 
też bardzo czule najgorętsze uczucia. 
O uczuciach można mówić w każdym 
języku, a ponieważ się w gwarze śląskiej 
wychowałam, to uważam, że jak powiem 
komuś "przajam" to przekazuję większy 
nośnik uczuciowy jakbym powiedziała 
"I love you" albo "Kocham cię" - mówi 
Joanna Bartel, aktorka, użyczyła głosu 
serialowej Isaurze. 

Pokochać nie chce jej jednak polski 
parlament, skutecznie blokując aspi-
racje śląskiej mowy do miana języka 
regionalnego. "Dej se pozor" - takie 
SMSy do kolegów z ław poselskich na 
razie skutków nie przynoszą. Ale i poseł 
Marek Plura rąk nie załamuje. Kibicuje 
autorowi śląskiej wersji Gwiezdnych 
Wojen, a ten jeśli pomysł chwyci, planuje 
już tłumaczenie innych �lmów. - Żeby 
mowa śląska, mowa która Ślązaków 
jednoczy i stanowi o naszej tożsamości 
nie rozwadniała się w polszczyznę, w tej 
bulwarowej modzie na zwroty medialne. 
W ten sposób chronimy to, co dla nas 
ważne, ale też powodujemy, że ten język 
żyje - podkreśla poseł Marek Plura z PO. 
Nawet za granicami "Dalszygo Rantu", 
czyli oryginalnych Zewnętrznych Ru-
bieży. "Niych ich siła dalej kludzi" w 
tej batalii o kultywowanie mowy. Nie 
ważne czy to wojna na serio, czy z lekkim 
przymrużeniem oka...

Arkadiusz Loska 

Związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe

Gwiezdne Wojny po Śląsku biją rekordy popularności!



Ma doktorat z historii 
Kościoła, ale przez 
całe życie pracował 

jako górnik. Albert Karkosz jest 
pierwszym w archidiecezji katowic-
kiej, a dziesiątym w Polsce diakonem 
stałym. Diakoni mogą głosić homilię 
oraz udzielać niektórych sakramen-
tów na przykład chrztu. Kim tak 
naprawdę jest diakon i kim trzeba 
być, aby nim się stać?

Decyzja o zmianie swojej roli 
w kościele łatwa nie była. - Jeszcze 
ten fakt nie dociera do mnie aż tak 
bardzo, bo jestem w dalszym cią-
gu pod głębokim wrażeniem tego 
co miało miejsce - mówi Albert 
Karkosz, pierwszy w Archidiecezji 
Katowickiej diakon stały. Nowy i 
pierwszy w archidiecezji katowickiej 
diakon stały jest jednym z dziesię-
ciu w Polsce. - Myśmy dotychczas 
w diecezji mieli tylko diakona jako 
stopień do prezbiteratu. Teraz bę-
dziemy mieli pierwszego diakona 
stałego, który będzie tylko i wyłącznie 
diakonem dlatego, że żyje w małżeń-
stwie - wyjaśnia abp Wiktor Skworc, 
Metropolita Katowicki. 

Pierwszy w archidiecezji górno-
śląskiej diakon stały, razem z żoną 
Barbarą wychował troje synów i do-
czekał się wnuka. Nowa funkcja w 
kościele dla rodziny niewiele jednak 
zmienia. - Żona była przyzwyczajona 
do tego, że w czasie nabożeństwa czy 
mszy nie siedzieliśmy obok siebie, tylko 
ona patrzyła zawsze na mnie - mówi 
Albert Karkosz. Przed przyjęciem 
święceń diakonatu był nadzwyczaj-
nym szafarzem komunii świętej. Dla 
parafian jedyny w diecezji diakon 
stały to powód do dumy. - Świeccy 
powinni się angażować tak samo w 
życie kościoła, a to jest jedna z form 
angażowania się w kościół - ocenia 
jedna z para�anek. - Taki pośrednik 
między księdzem a wiernymi też jest 
ważny - dodaje kolejna. 

Nowy pomocnik w para�i to tak-
że nowe wyzwanie dla proboszcza. 
- Z jednej strony ogromna radość, a z 
drugiej ciekawość. Dla nas, braci do-
minikanów tu pracujących to jest nowe 
wydarzenie. W Polsce w przy żadnym z 
naszych klasztorów nie ma jeszcze dia-
kona stałego - mówi o. Michał Śliż OP, 
para�a p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Katowicach. A wszystko co nowe 

wzbudza wątpliwości i ciekawość, 
szczególnie jeżeli chodzi o najprostsze 
rzeczy. - Czy panie diakonie? Czy księże 
diakonie? Czy jak w ogóle? Jaki strój 
ma nosić? - zastanawia się o. Michał 
Śliż OP, parafia p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Katowicach. 

I chociaż diakon pełni w kościele 
ważną funkcję, to księdzem nie jest. 
Spowiadać i odprawiać mszy nie 
może.  - Pozostaje w życiu wiernego, a 
więc nie jest zobowiązany ani do nosze-
nia koloratki ani do noszenia sutanny 

- mówi ks. Roman Chromy, Kuria 
Metropolitalna w Katowicach. Dlatego 
może tra�ć tam gdzie księżom na co 
dzień tra�ć nie jest łatwo. - Myślę, że 
dla wielu ludzi będzie człowiekiem, 
może bardziej zrozumiałym. I jemu 
będzie łatwiej zrozumieć małżonków, 
rodziców, dziadków - ocenia Sylwe-
ster Strzałkowski, dziennikarz radia 
eM. Bo sam przez kilkadziesiąt lat 
przechodził najtrudniejszy życiowy 
egzamin w swojej rodzinie. 

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

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Jedyna taka  

wystawa w Polsce

W Bielsku Białej pojawił się sam 
Generał Jaruzelski. Ze swoimi nie-
odzownymi okularami, w mundu-
rze ogłaszający... Stan Wojenny. 
Obok morska bitwa, czy bombar-
dowanie. Te i wiele innych scen 
oraz budowli udało się w Bielsku 
odtworzyć z klocków Lego. Kulto-
we układanki zostały zbudowane 
z ponad miliona kawałków. Głów-
ną ideą powstania wystawy jest 
zaprezentowanie budowli i makiet 
o niespotykanej formie i wielko-
ści, których w codziennych, do-
mowych warunkach nie udałoby 
się stworzyć. Na wystawie nie 
zabraknie perełek. Jedną z nich 
będzie niewątpliwie makieta Lego 
City o wielkości 25 m² z częścią 
mieszkalną i lotniskiem. Pojawiło 
się sporo budowli unikatowych, ta-
kich jak mistrz Yoda z Gwiezdnych 
Wojen, budynek opery w Sidney 
czy Tadż Mahal. Wystawę można 
oglądać od 25 października w Ga-
lerii Handlowej Sfera w Bielsku-
-Białej. 

Gliwicki bieg Tourettea

Po raz drugi w tym roku w biegu 
ścigało się ponad sto osób. Miro-
sław Żochowski, pomysłodawca 
przedsięwzięcia, żyje z zespołem 
Tourette'a od 11 roku życia. Bie-
gacz oraz polarnik (zdobył Elbrus 
i Mont Blanc) ostatnio wraz z nie-
pełnosprawną żoną na wózku in-
walidzkim, brał również udział w 
maratonie w Atenach. Gliwicki 
bieg ma popularyzować sporto-
wy styl życia, ale też pokazywać, 
że choroba nie musi być prze-
szkodą w realizacji marzeń. 

Świecą pustkami

W latach świetności tanie 
i dostępne niemal dla wszystkich. 
Miejsca do spania szukało się na-
wet na podłodze. Dziś schroniska 
PTTK świecą pustkami. Powód? 
Ceny, mimo wciąż  skromnych 
standardów, zbliżone są do tych 
w pensjonatach, a nawet hote-
lach. W efekcie turystów z roku 
na rok ubywa, a schroniska coraz 
częściej są pod kreską. Przez co 
rokrocznie jedna trzecia schronisk 
górskich nie wychodzi finansowo 
na plus. Być może dlatego nie 
ma wielu chętnych na dzierżawę 
obiektów należących do PTTK, 
mimo że w  samych górach tury-
stów nie ubywa. Tylko przez cały 
zeszły rok, jak wynika z danych 
GUS, w 61 schroniskach na tere-
nie kraju nocowało 220 tys. osób. 

Zagłosują na tablecie

Już nie tylko podniesienie ręki i na-
ciśnięcie przycisku. Teraz dotknięcie 
aktywnej matrycy tabletu będzie 
w Chorzowie brzemienne w skut-
kach. Przynajmniej dla miejskich rad-
nych, którzy właśnie za pomocą 
tabletów mają głosować nad projek-
tami uchwał. Za niecałe 40 tys. zło-
tych urząd miasta w Chorzowie kupił 
28 osiem tabletów. Od najbliższej 
sesji rady miasta radni będą na nich 
czytać, pisać, a potem nad efektem 
swych prac głosować. Wprowadze-
nie nowoczesnej technologi wiąże się 
z oszczędnościami dla budżetu. To 
będzie koniec kserowania, drukowa-
nia czy wysyłania ton dokumentów.

W KZK GOP idzie nowe. 
Zarząd Związku przyjął 
właśnie projekt taryfy 
biletowej. Nowe ceny 
biletów wejdą w życie 1 
kwietnia. Od tego cza-
su ma również zacząć 
funkcjonować Śląska 
Karta Usług Publicz-
nych. Bilet elektroniczny 
będzie tańszy od trady-
cyjnego, papierowego.

W KZK GOP nowe wy-
piera stare. Pasażerów 
czeka prawdziwa ko-
munikacyjna rewolucja, 

rewolucja technologiczna. - Widoczne są 
już czytniki znajdujące się w pojazdach 
oraz automaty do ładowania kart na 
przystankach. Dodatkowo przygotowane 
są również punkty obsługi klienta - wy-
jaśnia Emil Markowiak, biuro prasowe 
KZK GOP. Te ostatnie miedzy inny-
mi w oddziałach jednego z banków i 
kioskach. Teraz pozostaje czekać na 
uruchomienie systemu ŚKUP.  Ten 
wielofunkcyjny kawałek plastiku, ma 
ułatwić życie mieszkańcom całego 
regionu. Śląska Karta Usług Publicz-
nych zadziała jak elektroniczna port-
monetka, zadziała jednak z rocznym 
opóźnieniem - dopiero 1 kwietnia przy-
szłego roku. Na razie uwagę pasażerów 
zwracają jedynie tajemnicze czarne 
skrzynki na przystankach. Zyskają 
ci, którzy szybko przyzwyczają się do 

elektronicznego systemu. - Niewątpliwie 
zaletą tej propozycji jest to, że znalazło 
się tam kilkanaście biletów, które są tań-
sze nawet od biletów dotychczasowych, 
natomiast bilety dostępne na karcie 
elektronicznej będą w cenach prefe-
rencyjnych w stosunku do cen biletów 
papierowych - wyjaśnia Anna Koteras, 
rzecznik KZK GOP.

Stracą tradycjonaliści, wiosną 
wzrosną ceny biletów jednorazowych i 
okresowych. Te pierwsze prawie w kom-
plecie zdrożeją o 20 groszy. Najtańszy 
bilet elektroniczny będzie kosztował 2 
złote i 40 groszy, aż o 60 groszy mniej 
od najtańszego papierowego. - Mam 
ulgę, połówkę płacę, ale jednak płacić 
trzeba - mówi Pani Alina, która kolejnej 
podwyżki już nie zniesie. Jest emerytką, 

co kilka dni musi dojeżdżać autobusem 
do lekarza. Już teraz ledwo jej na tę po-
dróż wystarcza.

- Wyższe ceny zniechęcają klientów. 
Jeśli jesteś monopolistą, to możesz sobie 
na podnoszenie tych cen w nieskończo-
ność pozwolić - mówi Krzysztof Koj, 
ekonomista, Wyższa Szkoła Bankowa. 
KZK GOP z tego przywileju coraz czę-
ściej korzysta. Zdaniem ekonomistów 
to jednak droga donikąd. - Na radzenie 
sobie z kosztami są dwie metody: albo 
ceny podnieść albo tych cen nie podnosić, 
a nawet je obniżyć i wtedy zwiększyć sobie 
liczbę klientów. Napływ klientów może te 
koszty zneutralizować. Nie bardzo rozu-
miem, dlaczego koszty na Śląsku miały 
być wyższe niż w Warszawie - dodaje 
Krzysztof Koj.

Już teraz bilety komunikacji miej-
skiej na Śląsku należą do najdroższych 
w kraju. KZK GOP z roku na rok traci 
pasażerów. W żaden sposób nie zachę-
ca ich do przesiadki z samochodów 
do autobusów. - System park and ride 
zachęca, żeby te samochody pozostawić 
poza ścisłym centrum miasta albo wręcz 
poza miastem. Tak naprawdę nie musimy 
niczego odkrywać, to już gdzieś funkcjo-
nuje - mówi prof. Kazimierz Kłosek, 
ekspert ds. transportu drogowego, Poli-
technika Śląska. Na przykład u naszych 
zachodnich sąsiadów. W Niemczech już 
dawno przekonano mieszkańców, że 
komunikacja miejska może być kom-
fortowa, ekologiczna i tania. W KZK 
GOP dopiero się do tego przymierzają.

Arkadiusz Loska

Jako ksiądz i nie ksiądz

Zapłacimy więcej, chyba że...
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Negatywnym skutkiem tego rozwoju była 
istotna degradacja środowiska. Wyraża 
się ona w znacznym zanieczyszczeniu 
wód i powietrza atmosferycznego, w 

skażeniach gleb, deformacjach terenu, zaburzeniach 
stosunków hydrologicznych, prawie całkowitym 
wylesieniu środkowej części województwa i uszko-
dzeniach pozostałego drzewostanu.

Stan środowiska naturalnego w województwie 
śląskim ulega sukcesywnej poprawie w wyniku 
działań podejmowanych przez WFOŚiGW w Ka-
towicach. Od początków istnienia do priorytetów 
inwestycyjnych Funduszu należała m.in. gospo-
darka wodna z pro�laktyką przeciwpowodziową, 
zaopatrzenie w wodę, ochrona powietrza z kom-
pleksową termomodernizacją obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz przeciwdziałanie niskiej emisji 
z przestarzałych kotłowni, gospodarcze wykorzy-
stanie i składowanie odpadów, przeciwdziałanie 
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, nowe 
technologie środowiskowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprzez 
udzielanie niskooprocentowanych pożyczek 
i kredytów bankowych w postaci dopłat do 
odsetek, a także umorzeń pożyczek z przezna-
czeniem na kolejne ekologiczne inwestycje, co 
roku kilkakrotnie pomnaża publiczne środki 
przeznaczane na ochronę środowiska. Wartość 
wsparcia udzielonego ze środków Funduszu na 
poprawę stanu środowiska w województwie 
śląskim w ciągu 20 ostatnich lat przekroczyła już 
5 mld zł. Oznacza to, że nie ma w regionie żadnej 
ważnej inwestycji ekologicznej bez wsparcia 
WFOŚiGW w Katowicach.

Największe wsparcie udzielono dla inwesto-
rów, którzy realizowali przedsięwzięcia związane z 
ochroną atmosfery, ochroną wód i porządkowaniem 
gospodarki ściekowej, a w dalszej kolejności z go-
spodarką wodną, gospodarką odpadami i ochroną 

powierzchni ziemi a także dla zapobiegania poważ-
nym awariom.

Niemała część udzielonej pomocy ze środków 
katowickiego Funduszu przypadła także na dzia-
łania związane z pro�laktykę zdrowotną dzieci i 
młodzieży z terenów o przekroczonych normach 
zanieczyszczeń środowiska, ochroną przyrody i 
krajobrazu, edukacją ekologiczną oraz zarządza-
niem środowiskowym w regionie.

Na te dziedziny też od lat przeznaczane są 
największe środki Funduszu, a bene�cjenci osiągają 
największe sukcesy.

Z pomocy Funduszu skorzystały przede wszyst-
kim samorządy i jednostki organizacyjne o charak-
terze publicznym. Ponad 40 procent środków tra�ło 
do sektora �nansów publicznych, ale także spore 
wsparcie na przedsięwzięcia ekologiczne otrzymali, 
przedsiębiorcy - niezależnie od formy własności, 
oraz osoby �zyczne korzystające z bankowych linii 
kredytowych.

Od pięciu lat istotną rolę w regionie spełnia 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach będąc Instytucją 
Wdrażającą dla czternastu projektów środowi-
skowych, realizowanymi w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzie-
sięć przedsięwzięć obejmuje zadania z zakresu 
gospodarki wodno - ściekowej, a cztery dotyczą 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Łącznie z projektami, którymi opiekuje się i 
wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na terenie województwa 
śląskiego w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, zrealizowanych zostanie 
blisko 30 projektów o wartości przekraczającej 5,2 
miliarda złotych. Ponad połowa z tych środków to 
europejskie dotacje.

Śmiało można więc powiedzieć, że pozyskanie 
wsparcia na działalność proekologiczną ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach jest dziś łatwiejsze niż 
w innych tego rodzaju instytucjach. Preferowane 
są zwłaszcza te zadania i ci beneficjenci, którzy 
zapewniają osiągnięcie największych efektów eko-
logicznych w regionie za jak najmniejszą cenę. 
Tak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach spostrzega swoją 
rolę we wspomaganiu nowoczesnej gospodarki w 
nowoczesnym regionie.

Agrobiogazownia w Kostkowicach pod Cieszy-
nem (województwo śląskie) – sztandarowy element 
Centrum Energii Odnawialnych w Zakładzie Do-
świadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego 
Instytutu Badawczego w Grodźcu.

Unikatowa w skali europejskiej biogazownia 
wykorzystująca wszystkie – a nie tylko rolnicze – 
odpady powstające w rolnictwie. Zakład o mocy 
elektrycznej 600 KW pozwala na produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, rocznie około 

4 tys. MWh. Koszt zadania 9,5 mln zł. Wsparcie 
WFOŚiGW w Katowicach: 6,5 mln zł. Termin 
osiągnięcia pełnej mocy produkcyjnej: styczeń 
2012 roku.

Budowa infrastruktury służącej do produk-
cji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne) 
w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabi-
litacyjnym w Ustroniu. Kwota do�nansowania: 
3 mln zł. Produkcja energii elektrycznej z OZE: 
około 50 405 kWh/a. Efekt ekologiczny: znaczne 
zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo - gazo-
wych do atmosfery – głównie tlenków węgla 
(rocznie o 60 tys. ton, dwutlenku siarki o 150 
kg i NOx o 100 kg). Zakończenie zadania: 10 
października 2012.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orze-
powicach poprzez skojarzoną produkcję ciepła i 
energii elektrycznej z biogazu. Dofinansowanie 
WFOŚiGW w Katowicach: 4 mln zł. W miejscu 
przestarzałych kotłowni powstała nowoczesna 
biogazownia wyposażona w agregat kogeneracyj-
ny o mocy 192 KW i mocy cieplnej 214 kW oraz 
kotłownia opalana biogazem i gazem ziemnym. 
Produkcja energii elektrycznej z OZE – co najmniej 
960 MWh/a. Termin zakończenia inwestycji: 31 
marca 2012 roku.

Opr. Agata Karasewicz

Z uwagi na największe 
uprzemysłowienie, dużą 
gęstość zaludnienia oraz 
urbanizację, województwo 
śląskie należy do regionów 
o największej antropopresji. 
Specyfika regionu związana 
jest także z występowaniem 
na jego terenie surowców 
mineralnych, głównie węgla 
kamiennego które przez 
kilka wieków napędzały 
rozwój przemysłu. W trosce 
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1596 km w 24 dni. Takim wyczynem 
może się poszczycić rudzki ultra-
maratończyk, August Jakubik. 
Bieg rozpoczął się 23 września 

w jego rodzinnym mieście. Trasa przebiegała przez  Polskę, 
Słowację, Austrię i Włochy aż do Watykanu. - Przez wiele lat 
czekałem na ten moment by móc samodzielnie pokonać tę trasę. 
Dojrzałem i poczułem się na tyle przygotowany pod względem 
sportowym by zmierzyć się z tym wyzwaniem – mówi August 
Jakubik, który w ciągu każdego dnia przebiegał średnio 
75 kilometrów. Bieg zabezpieczał samochód techniczny z 
kierowcą oraz jeszcze jednym biegaczem, który towarzyszył 
ultramaratończykowi na wybranych odcinkach trasy. To 
zdecydowanie najdłuższy bieg, jaki do tej pory udało mu się 
ukończyć. Głównym celem biegacza nie było jednak usta-
nowienie kolejnego życiowego rekordu. Jak sam podkreśla, 
chodziło przede wszystkim o to, by upamiętnić Jana Pawła 
II. - Spełniłem swoje wielkie marzenie i przy okazji zrobiłem 
coś bardzo ważnego – uczciłem 35. rocznicę wyboru kard. 
Karola Wojtyły na papieża. W projekt zaangażowałem również 
rudzką młodzież gimnazjalną. Do przebiegnięcia wspólnie ze 
mną ośmiu pierwszych kilometrów przygotowywaliśmy się 
przez miesiąc. To był jednak tylko podtekst. Najważniejsze 
dla mnie w tym wszystkim było to żeby uzmysłowić im jak 
ważny był Jan Paweł II i co mu zawdzięczamy. W chwili jego 
śmierci mieli zaledwie 5,6 lat. Nie pamiętają go więc zbyt 
dobrze – mówi August Jakubik.

Dla ultramaratończyka nie była to pierwsza wizyta w Sto-
licy Apostolskiej. W przeszłości prowadził bowiem „Pokojowe 
Sztafety Biegowe”, których zwieńczeniem zawsze była wizyta u 
Jana Pawła II. - Spotkaliśmy się z papieżem w 15. rocznicę jego 
ponty�katu. Podobnie było w 20. oraz 25. Pięć lat później nie 
było go już wśród nas. Wtedy przybiegliśmy na jego grób – wspo-
mina August Jakubik, który po śmierci papieża każdego roku 
organizuje bieg „Śladami Jana Pawła II”, którego trasa przebiega 
od Rudy Śląskiej do Wadowic. Jego uczestnicy odwiedzają po 
drodze miejsca mające związek z Janem Pawłem II.

Wyprawa do Watykanu to jednak wyzwanie zupełnie 
innego kalibru. Podczas biegu najwięcej problemów przyspo-
rzyły biegaczowi warunki atmosferyczne. Deszcz towarzyszył  
mu niemal przez całą drogę. - Co chwilę miałem prysznic. 
Zapewniały mi go przejeżdżające tiry. Wyjątkiem był czwarty 
dzień, kiedy przemierzałem Bratysławę – mówi August Jakubik, 
dla którego najtrudniejszym etapem była przeprawa przez 
włoski łańcuch górski Apeniny. - Rozpoczęły się liczne podbiegi 
i zbiegi. Tego dnia miałem już 40 km w nogach, ale z pokorą 
pokonałem dystans wbiegając na sam szczyt. Wiedziałem, że 
po takiej przeszkodzie już nic mnie nie zatrzyma w drodze do 
celu – zaznacza.

Zgodnie z planem, bieg został zakończony 16 października 
o godzinie 8:30. Na Placu Świętego Piotra czekała już najbliż-
sza rodzina i przyjaciele. - Było to uczucie wielkiej radości i 
satysfakcji. W końcu dotarłem do celu i mogłem zrobić to po 
co tam przybiegłem – uklęknąć przy grobie Jana Pawła II i 
podziękować mu za ponty�kat. Bardzo ucieszył mnie też widok 
moich bliskich – mówi rudzki ultramaratończyk. Jak sam 
podkreśla, pokonanie takiego dystansu nie jest niemożliwe 
dla każdego - Dla większości byłby to nadludzki wysiłek. 
Dowodzi temu sytuacja, która spotkała mnie na ostatnim etapie. 
Przyłączył się do mnie miejscowy biegacz, który zrezygnował już 
po trzech kilometrach. Tłumaczył, że tempo jest dla niego zbyt 
wysokie – wspomina August Jakubik. Jak więc tego dokonać? 
Jego zdaniem, odpowiednie przygotowanie psychiczne to 
klucz do sukcesu. - Zawsze powtarzałem, że tylko pokonanie 
pierwszych 100 km zawdzięczamy nogom. Trzeba być odpo-
wiednio zmotywowanym aby pokonać wszystkie przeszkody. 
A te najczęściej tkwią w psychice. Czasami można mieć dość, 
ale nie wolno się poddawać – zaznacza.

Po tak wyczerpującym biegu organizm potrzebuje od 8 do 
10 dni odpoczynku. August Jakubik wrócił już do treningów 
i przygotowuje się do podjęcia kolejnych wyzwań. Jaki będzie 
jego następny wielki projekt? Na razie nie chce zdradzać 
szczegółów. - W przyszłym roku miasto Ruda Śląska, tak 
samo jak ja, obchodzi 55 urodziny. Planujemy zorganizować 
wspólnie coś fajnego. Nic więcej w tym momencie powiedzieć 
nie mogę – mówi tajemniczo August Jakubik.

Ma na swoim koncie 62 ultramaratonów oraz 133 maratony. W 2000 roku 
ustanowił rekord Polski w biegu 48-godzinnym z wynikiem 370 km 381m, 
zajmując 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w Brnie. 12 lat później przebiegł 
40 maratonów w 42 dni z czego ostatnie 26 maratonów codziennie, uzyskując 
średni czas 3h 44m 53s. Teraz udało mu się ukończyć kolejny morderczy bieg...

 Tomasz Breguła

Z Rudy Śląskiej 
do Watykanu
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CUKIEREK  
ALBO PSIKUS
- Jest fajnie. Mama zawsze robi nam 

stroje i chodzimy z bratem do sąsiadów z 
pojemnikami na cukierki – mówi Michał 
(11 l.), który Halloween wspólnie z rodzi-
cami obchodzi od najmłodszych lat. - Ja 
chcę być wampirem! Będę tutaj straszyć! 
- dodaje Adam (9 l.). Temu rodzeństwu 
Wszystkich Świętych już zawsze będzie 
się kojarzyć z dobrą zabawą. Dla wielu na-
dal jest to jednak czas zadumy i re�eksji 
nad życiem i przemijaniem. - Nie jestem 
z tych, którzy uważają, że Halloween być 
nie powinno, że to proklamowanie okulty-
zmu czy tam obcowanie z czarną magią. 
To dla mnie nieco dziwna, ale całkowicie 
niegroźna zabawa. Nie wyobrażam sobie 
jednak, że mógłbym w przededniu tak 
ważnego dla mnie i z natury posępnego 
święta iść w miasto i bawić się do samego 
rana - mówi Jerzy (59 l.).

Moda na Halloween, która na dobre 
zadomowiła się w naszym kraju w po-
łowie lat 90. od początku zyskała sobie 
wielu sympatyków. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że jego popularność nie 
osiągnęła jeszcze szczytu. Tzw. „noc 
duchów” zbliża się wielkimi krokami. 
Sprzedawcy i producenci upiornych ak-
cesoriów zacierają ręce. - Makabryczne 
maski, kroplówki z żelem przypomina-
jącym krew, tzw. kielichy umarłych... to 
nasi klienci kupują najchętniej. W tym 
okresie notujemy zdecydowany wzrost 
sprzedaży. Jeszcze kilka lat temu nie było 
takiego boom na Halloween. Teraz na tę 
okazję przygotowujemy specjalne oferty 
bo wiemy, że będzie zainteresowanie. 
Amatorów tego typu gadżetów jest coraz 
więcej – mówi Rafał Borcz, właściciel 
�rmy Ministerstwo Gadżetów z Katowic.

POGAŃSKIE  
OBRZĘDY?

Silnie zakorzenione w polskiej 
tradycji święto przez lata nie dawało 
się wyprzeć imprezom z dynią w roli 
głównej. Obecnie dużo więcej mówi się 

o Halloween niż o Wszystkich Świętych. 
Ludzie coraz chętniej uczestniczą we 
wszelkiego rodzaju eventach organizowa-
nych przy tej okazji. Temu z niepokojem 
przyglądają się duchowni. - Zdecydowanie 

uważam, że katolicy nie powinni mieć 
z tym zwyczajem nic wspólnego. To 
wcale nie jest takie różowe jak mogłoby 
się wydawać. Należy zaznaczyć, że to 
„święto” ma swoje pogańskie korzenie, 

a jego obchodzenie wiąże się z wieloma 
zagrożeniami - mówi o. Emanuel Ligocki. 
Halloween zapoczątkowali Celtowie. Ka-
płani, nazywani druidami, czcili w tym 
dniu boga śmierci Samhain. Ostatni dzień 

października stał się świętem śmierci, 
podczas którego wzywano duchy zmar-
łych. Rzucano również różnego rodzaju 
zaklęcia i czary, które wg. kapłanów tego 
dnia posiadały szczególną moc.

Zdaniem samych imprezowiczów 
nie ma się jednak czego obawiać. We-
dług nich nocne szaleństwo jest nie 
tylko okazją do doskonałej zabawy. 
Pomaga również przezwyciężyć smutek 
związany ze stratą bliskich. - Odchodzą 
pozostawiając po sobie pustkę, której w 
żaden sposób nie da się zapełnić. Nic 
tego nie zmieni, więc nie lepiej podejść 
do tego z większym dystansem? Myślę, że 
Halloween jest również po to, by cały ten 
smutek trochę złagodzić, żeby na chwilę 
zapomnieć – zaznacza Magda (27 l.).

OKIEM SOCJOLOGA

Jak podkreślają socjologowie, feno-
men rosnącej popularności Halloween 
w dużej mierze leży w postawie duchow-
nych. Bo jak wiadomo, zakazany owoc 
smakuje najlepiej. - Kościół jest obecnie 
bardzo źle postrzegany przez ludzi mło-
dych, którzy trochę na przekór przyczy-
niają się do rosnącej popularności tego 
zwyczaju. Wśród nich zanika potrzeba 
upamiętniania zmarłych w tradycyjnej 
formie – mówi prof. Jacek Wódz. Zda-
niem socjologa Kościół w Polsce powinien 
zignorować ten trend. - Podchodzą do tego 
w najgorszy możliwy sposób. Te zmiany 
związane z naporem kultury amerykań-
skiej są widoczne nie tylko w Polsce i nie 
da się ich uniknąć. W krajach Europy 
Zachodniej Halloween istnieje równolegle 
z kościelnymi formami upamiętniania 
zmarłych i nikomu to nie przeszkadza. 
Powinniśmy brać przykład od Niemców 
czy Francuzów. Walka jedynie wzmacnia 
atrakcyjność tej cieszącej się coraz większą 
popularnością mody – dodaje. Czy topór 
wojenny zostanie zakopany? Aby tak się 
stało duchowni musieliby wyciągnąć rękę 
do swoich wiernych. A na to – póki co – 
nic nie wskazuje.

Tomasz Breguła

Nadchodzi 
Halloweenowe 
szaleństwo!

Duchy, wampiry, czarownice, trupie czaszki i świecące dynie. Nocą 
z 31 października na 1 listopada na ulice wyjdą tłumy przebierańców 
w kostiumach rodem z amerykańskiego horroru. To dowód na to, że trend, 
który przyszedł do nas zza oceanu, coraz bardziej zakorzenia się w polskiej 
kulturze. Jedni przekonują, że jest to doskonała okazja do szalonej, 
całonocnej zabawy, inni przypominają o naszej chrześcijańskiej tradycji...
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Na grobie Magika, kultowego 
rapera, który w drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia 2000 
roku wyskoczył z okna swo-

jego mieszkania w Katowicach-Bogucicach, od 
kilku tygodni zasypany jest świeżymi kwiatami, 
pali się mnóstwo zniczy. Obsługa cmentarza bez 
problemu każdemu zainteresowanemu wskazuje 
miejsce spoczynku rapera. – Grób jest popularny, 
o ile tak można powiedzieć. A teraz zwłaszcza – 
mówi pracownik nekropolii.

Bo teraz  na grób Piotra Łuszcza (tak napraw-
dę nazywał się Magik) przychodzą też ludzie, 
którzy zobaczyli �lm „Jesteś Bogiem”. Niektórzy 
dopiero po tym �lmie poznali historię Maga i 
jego Paktofoniki. Film ich poruszył, więc chcą 
zobaczyć miejsce, w którym leży raper. Grób jest 
zadbany, czysty, na pomniku zdjęcie Magika. 
Film obejrzały miliony osób. Grób także jest 
„popularny”...

Grobowi Magika póki co daleko do popular-
ności miejsca, w którym spoczął Rysiek Riedel, 
wokalista Dżemu, którego wykończyły nałogi. 
Jego grób znajduje się w Tychach, na Warto-
głowcu. W lipcu tego roku minęła 19. rocznica 
jego śmierci. W 2007 roku zmarła Małgorzata 
Riedel, żona Ryśka. Spoczęła w tym samym 

grobie. Najpierw na nagrobku wykuto cytat „W 
życiu piękne są tylko chwile...” z utworu Dżemu 
„Naiwne pytania”. Po śmierci żony wyryto do-
datkowy napis, „Tylko ty i ja...”, tytuł jednego z 
utworów Dżemu.

Miejsce spoczynku Riedla od początku przy-
ciągało tłumy fanów. Grali na gitarze, palili znicze 
i nie tylko… M.in. z tego powodu na terenie 
festiwalu „Ku Przestrodze” (najpierw w Tychach, 
teraz w Chorzowie) znalazło się oczko wodne, 
gdzie można wspominać Ryśka. Są tam co roku 
jego zdjęcia, historia, znicze. Oczko ma chociaż 
trochę odciągnąć tłumy fanów od grobu Riedlów.

Dwa lata temu w Tychach stanęła ponad 
dwumetrowa rzeźba Ryśka odlana z brązu. Mu-
zyk czeka na przystanku, z którego często odjeż-
dżał do Katowic. - Mam nadzieję, że ten pomnik 
będzie odbierany jako rzeźba, przy której będzie 
można zagrać na gitarze Ryśkowi, zaśpiewać mu 
piosenkę. Żeby ten blues tutaj grał – mówił w 
trakcie odsłonięcia rzeźby Tomasz Wenklar, jej 
autor, tyski artysta i miłośnik muzyki Dżemu.

W samym centrum Katowic, na cmentarzu 
przy ulicy Sienkiewicza, pochowano Zbigniewa 
Cybulskiego, polskiego Jamesa Deana. Aktor zgi-
nął w 1967 roku pod kołami pociągu, do którego 
próbował wskoczyć na wrocławskim dworcu. 
Wracał z planu �lmu "Morderca zostawia ślad", 
miał zaledwie 40 lat. Na peronie, gdzie doszło 
do tragedii, odsłonięto tablicę pamiątkową. 

8 stycznia zeszłego roku minęła 46. rocznica 
śmierci aktora.

Na grobie Edwarda Gierka tłumy są nie 
tylko we Wszystkich Świętych. I sekretarz KC 
PZPR został pochowany 3 sierpnia 2001 roku 
na katolickim cmentarzu w Sosnowcu Środuli. 
Zgodnie z jego życzeniem był to pogrzeb świecki. 
Uczestniczyli w nim trzej byli premierzy: Edward 
Babiuch, Zbigniew Messner oraz Mieczysław 
Rakowski. Co roku, w rocznicę jego śmierci, na 
grobie zbierają się tłumy. Maciej Gadaczek, prezes 
Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
im. Edwarda Gierka, tłumaczy, że te spotkania 
przy grobie to zarówno forma uczczenia pamięci 
byłego I sekretarza PZPR, jak i przekazywania 
młodzieży wiedzy o historii.

Grób Barbary Blidy w Siemianowicach Ślą-
skich w rocznicę jej tragicznej śmierci odwiedzają 
nie tylko najbliżsi. Równie często bywają tam 
politycy, i to zarówno SLD, jak i innych opcji. 
Kwiaty na grobie złożył m.in. Janusz Palikot. 
W zeszłym roku polityk oświadczył, że grób 
Barbary Blidy ciągle przypomina o zmowie elit...

Na jednym cmentarzu, przy ulicy Francuskiej 
w Katowicach, spoczywają  polski przywódca 
narodowy Górnego Śląska Wojciech Korfanty i 
wojewoda śląski Jerzy Ziętek. 

Ostatnie lata życia Korfantego były praw-
dziwą gehenną. W 1930 r. został aresztowany i 
osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu 

wrócił na Górny Śląsk, gdzie jednak stale za-
grożony był następnym aresztowaniem. Wiosną 
1935 r. wyemigrował do Pragi. Do kraju nie 
wrócił nawet na pogrzeb swego syna Witolda. 
Dopiero w kwietniu 1939 r., po wypowiedzeniu 
przez III Rzeszę układu o nieagresji i niesto-
sowaniu przemocy, powrócił do Polski. Został 
aresztowany i osadzony na Pawiaku, spędził 
tam prawie trzy miesiące. Został zwolniony 20 
lipca 1939 roku prawdopodobnie z obawy, by 
nie zmarł w więziennej celi. Zmarł w szpitalu 
św. Józefa przy ul. Emilii Plater w Warszawie 
w dniu 17 sierpnia 1939 roku. Jedna z hipotez 
mówi, że otruto go oparami arszeniku, którymi 
nasączone były ściany jego celi... Na jego pogrzeb 
przybyło ok. 5 tys. ludzi.

Ziętek zmarł 20 listopada 1985 roku w 
Zabrzu. Został pochowany trzy dni później. 
Dzień pogrzebu był dniem żałoby w woje-
wództwie katowickim. W uroczystościach 
wziął udział m.in. Prezes Rady Ministrów prof. 
Zbigniew Messner oraz członek Biura Politycz-
nego KC PZPR Kazimierz Barcikowski, który 
pożegnał zmarłego w imieniu kierownictwa 
partyjno-państwowego Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej. W pogrzebie „Jorga” wzięły 
również udział tłumy mieszkańców Śląska. 
Ciekawostka – Ziętek  pod koniec życia miał 
stałego spowiednika, którym był franciszkanin 
z klasztoru w Panewnikach.

Piotr "Magik" Łuszcz Ryszard Riedel Zbigniew Cybulski Edward Gierek Barbara Blida Wojciech Korfanty Jerzy Ziętek

Nasze kultowe groby
Nie należą już tylko do rodziny, przyjaciół, najbliższych. Równie często zaglądają na nie turyści, 

polityczni przyjaciele, fani, a także zwykli ciekawscy. Groby polityków, muzyków, kultowych artystów. 
Miejsca, w których sacrum często miesza się z profanum. Na Śląsku też nie brakuje takich grobów.

 Antoni Strzelecki
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Podobne miejsce, zwane Ogrodem 
Pamięci, powstało na cmentarzu 
komunalnym w Jastrzębiu. – Urzą-
dziliśmy je wtedy, kiedy kremacje 

stały się częstsze. Posadziliśmy nawet drzewa, 
kwiaty, ale nikt nie zdecydował się na roz-
sypanie prochów – mówią w Jastrzębskim 
Zakładzie Komunalnym.

Kręgom pamięci przeciwny jest Ko-
ściół, który stanowczo protestuje przeciwko 
praktyce rozrzucania prochów ludzkich na 
morzu, w górach lub w innych miejscach. 
„Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne 
praktyki, których Kościół nie może zaak-
ceptować, takie jak rozsypywanie prochów 
w określonych miejscach (tzw. ogrodach 
pamięci) lub przechowywanie ich w różnej 
formie w domu” – napisał Episkopat w li-
ście do wiernych. Pierwszeństwo zgodnie z 

chrześcijańską tradycją należy się obrzędom 
pogrzebu z ciałem zmarłego. Wszystkich, 
którzy biorą pod uwagę możliwość kremacji, 
Episkopat Polski wzywa, aby tej decyzji 
nie podejmowali pochopnie i kierowali się 
chrześcijańską tradycją.

Rozsypanie prochów w kręgu pamięci 
jest najtańszą formą pochówku. Odpada 
nawet koszt wykupienia miejsca w niszy w 
kolumbarium. Ale zdarza się też, że ktoś 
decyduje się pożegnać w ten sposób kogoś 
bliskiego, bo np. mieszka na drugim końcu 
świata i wie, że już nigdy tu nie wróci. Nie 
będzie w stanie zadbać o ewentualny grób.

Temat jest aktualny w całej Europie. W 
niemieckiej Bremie Zieloni i SPD proponują, 
by po kremacji zwłok krewni będą mogli 
wziąć urnę z prochami bliskiej osoby do 
domu, oczywiście pod warunkiem, że przed 
śmiercią ich bliski się na to zgodzi. Urna na 
kominku czy w gablocie będzie mogła znaj-
dować się przez maksimum dwa lata, potem 
musi zostać pochowana na cmentarzu. Grób 
musi jednak zostać wykupiony wcześniej. 
Takie rozwiązanie ma zapobiec temu, by 
mieszkańcy landów nie korzystali z nowych 
przepisów tylko po to, by oszczędzić na po-
grzebie bliskich. W Bremie na cmentarzach 
mają też powstać specjalne miejsca, gdzie 
będzie to można zrobić również. Niewyklu-
czone, że prochy będzie można też rozsypać 
w parkach. Kościół oczywiście protestuje.

Prawda jest jednak taka, że i tak byłoby 
to potwierdzenie już istniejącego stanu 
rzeczy. Obecnie Niemcy, którzy chcą mieć 
prochy swoich bliskich w domach, kremują 
ich zwłoki w Szwajcarii i przewożą urny 
do kraju...

Spocząć 
w kręgu pamięci

Kilkanaście lat temu 
w naszym kraju 
zaczęły powstawać 
tzw. kręgi pamięci. 
Idea była taka – w tym 
miejscu można było 
rozsypać prochy 
bliskich. Obecnie 
nie jest to możliwe. - 
Mamy krąg pamięci, 
nie rozsypujemy 
w nim prochów, ale po 
prostu zakopujemy 
je. Ludzie korzystają 
z takiej możliwości. 
Jest już około 40 
tabliczek z imieniem, 
nazwiskiem, datą 
urodzenia i śmierci 
osób, których prochy 
zostały w ten sposób 
rozsypane – słyszymy 
w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej w Rybniku. 
Pierwsze prochy 
rozsypano tam  
3 sierpnia 2004 roku. 

 Antoni Strzelecki

fo
to

: D
om

ini
k 

G
ajd

a



www.kurierpolski24.pl10 Region

Funkcjonariusze będą sprawdzać 
stan techniczny aut i sposób 
przewożenia dzieci oraz czy kie-
rujący i pasażerowie korzystają 

z pasów bezpieczeństwa. - Pamiętajmy 
o podstawowych zasadach - po pierw-
sze dostosujmy prędkość do warunków 
panujących na drodze i pamiętajmy też 
o zachowaniu odstępu między samo-
chodami. Przypominamy także o ko-
nieczności jazdy z włączonymi światłami 
mijania i ostrzegamy, że nie będzie żadnej 
pobłażliwości dla tych, którzy wsiądą 
za kierownicę pod wpływem alkoholu 
czy narkotyków – apelują katowiccy 
policjanci.

Nie należy również zapominać o 
tym, że na drogach w pobliżu cmen-
tarzy, częściej niż zwykle spotkamy 
osoby piesze poruszające się poboczem 
lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać 
ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o 
zmroku dostrzegany jest przez kierują-
cego niemal w ostatniej chwili.

OBJAZDY I ZMIANY  
RUCHU 
W KATOWICACH:

Rejon cmentarza przy ul. Sien-
kiewicza – od ulicy Powstańców za-
mknięcie ruchu kołowego za wyjątkiem 
inwalidów i mieszkańców posesji 

- parkowanie pojazdów - pl. Sejmu 
Śląskiego, ul. W.Stwosza,

- zalecany objazd ul. Jagiellońską.
Rejon cmentarza przy ul. Plebiscy-

towa – istniejący ruch jednokierunkowy 
od ul. Powstańców do ul. W.Stwosza 

– parkowanie pojazdów – lewa stro-
na ul. Plebiscytowej , miejsca postojowe 
na ul. Czempiela i W.Stwosza,

– zalecany objazd ul.W.Stwosza.
Rejon cmentarza przy ul. Dam-

rota – zamknięcie dla ruchu koło-
wego, odcinka od ul. Powstańców do 
ul.Przemysłowej 

– parkowanie pojazdów - parking ul. 
Przemysłowa , parking przy D.H „Belg”, 
ul.Damrota,

– zalecany objazd ul. Przemysłowa , 
ul. Graniczna , ul.Powstańców.

Rejon cmentarza przy ul. Brackiej 
– zamknięcie dla ruchu kołowego pra-
wego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. 
Chorzowskiej do ul. Braci Reńców (DTŚ) 

– parkowanie pojazdów – ul. Złota , 
plac przy stacji paliw , ul.Bracka, 

– zalecany objazd ul. Chorzowską, 
(DTŚ), oś. 1000-lecia.

Rejon cmentarza przy ul. Wró-
blewskiego – wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego od ul. Podhalańskiej 
do ul. Wrocławskiej 

– parkowanie pojazdów -parking 
przy cmentarzu , ul. Nowotarska,

– zalecany objazd ul. Markiefki , 
ul.Leopolda.

Rejon cmentarza ul. Murckowska 
– wprowadzenie oznakowania określa-
jącego wjazd i wyjazd z parkingu przy 
cmentarzu 

– parkowanie pojazdów – parking 
przy cmentarzu , Dolina Trzech Stawów, 
– zalecany objazd – brak – utrzymywana 
płynność ruchu.

Rejon cmentarza przy ul. Pa-
newnickiej – zamknięcie dla ruchu 
kołowego odcinka od ul.Medyków do 

ul. Bronisławy i wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego na ul. Bronisławy 
od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej 

– parkowanie pojazdów – parking 
pl. Kościelny ,pobliskie ulice,

– zalecany objazd ul. Piotrowicka , 
ul.Śląska , ul. Medyków.

Rejon cmentarza przy ul. Cmen-
tarnej – zamknięcie całego odcinka w/w 
ulicy dla ruchu kołowego 

– parkowanie pojazdów - ul. 
Oswobodzenia,

– zalecany objazd ul. Bagienną.
Rejon cmentarza przy ul. Gliwic-

kiej - zamknięty prawy pas ruchu (miej-
sca parkingowe) ul. M.Gepert-Meyer w 
kier. ul. Sądowej

– parkowanie pojazdów - ul. 
M.Gepret - Meyer , ul. Gliwicka, ul. 
Ondraszka,

– zalecany objazd ul. Bocheńskiego, 
Chorzowska, DTŚ.

Rejon cmentarza przy ul. Armii 
Krajowej 

- parkowanie pojazdów przy ul. 
Bażantów i Głuszców.

OBJAZDY I ZMIANY 
RUCHU  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ: 

Dzielnica Ruda 1:
– Rejon cmentarza przy ul.  

Porębskiej - od ul. Wolności wjazd 
możliwy jednokierunkowymi ulica-
mi: Brańskiego i Kościelną, natomiast 

wyjazd jednokierunkowymi ulicami: 
Staszica oraz Porębską w kierunku ul. 
Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone 
będzie wzdłuż ul. Brańskiego po lewej 
stronie oraz na odcinku jednokierun-
kowym ul. Kościelnej. Na odcinku 
ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza do 
połączenia z ulicą Kościelną będzie 
obowiązywał zakaz ruchu, który nie 
dotyczy dojazdu osób niepełnospraw-
nych do parkingu.

Dzielnica Ruda 3 - Godula:
– Rejon cmentarza przy ul. K. 

Goduli - odcinek ul. Przedszkolnej 
oraz ul. Fabrycznej będzie jednokie-
runkowy. Będzie można zaparkować 
pojazd na parkingach pomiędzy 
placówkami handlowymi oraz na 
ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej 
po lewej stronie.

Dzielnica Ruda 4 - Orzegów:
– Rejon cmentarza przy ul. Kard. 

Hlonda - parkowanie dozwolone na 
ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej 
stronie, ulice te będą jednokierunkowe.

Dzielnica Ruda 5 - Bykowina:
– Rejon cmentarza przy ul. 11 Li-

stopada - na jednokierunkowej ul. 11 
Listopada parkowanie będzie możliwe 
po lewej stronie. Parkować można będzie 
na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Dzielnica Ruda 6 - Halemba:
– Rejon cmentarza przy ul. 1 Maja 

(cmentarz komunalny). Parkowanie bę-
dzie dozwolone:

– na wydzielonym prawym pasie ru-
chu w kierunku Wirku do skrzyżowania 
z ulicą Nowy Świat a także

– na wydzielonym prawym pasie 
ruchu w kierunku Mikołowa od skrzy-
żowania z ulicą Nowy Świat do zakładu 
wulkanizacyjnego przed skrzyżowaniem 
z ulicą Strzelców Bytomskich

– pomiędzy cmentarzem a skrzy-
żowaniem z ul. Nowy Świat oraz na 
ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytom-
skich, które w tym dniu będą ulicami 
jednokierunkowymi.

– Rejon cmentarza przy ul. 1 Maja, 
Brodzińskiego - parkowanie będzie 
możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby 
niepełnosprawne będą mogły pozosta-
wić pojazd na wyznaczonym miejscu 
ul. 1 Maja w bezpośredniej bliskości 
cmentarza.

Dzielnica Ruda 10 - Wirek:
– Rejon cmentarza przy ul. Mag-

dziorza i Brata Alberta - ulice będą 
jednokierunkowe, parkować będzie 
można po lewej stronie ulicy. Osoby 
niepełnosprawne będą miały wydzielony 
parking na ul. Brata Alberta.

- Rejon cmentarza przy ul. Nowa-
ry, Ściegiennego - ulice Ściegiennego, 
Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą 
jednokierunkowe. Parkowanie po lewej 
stronie ww. ulic.

– Rejon cmentarza przy ul. 1 Maja 
- ulica Polna będzie jednokierunkowa, 
parkowanie po jej lewej stronie. Ponadto 
udostępniony będzie parking na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 7.
Dzielnica Ruda 9 - Nowy Bytom
– Rejon cmentarza przy ul. Cho-

rzowskiej - ulica Ratowników będzie 
jednokierunkowa od wyjazdu z parkin-
gu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe 
będzie na parkingu przy ul. Chorzow-
skiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy 
ul. Ratowników po jej lewej stronie za 
wjazdem na parking. 

Dzielnica Ruda 7 - Kochłowice:
– Rejon cmentarza przy ul. Wy-

zwolenia, Oświęcimskiej - ruch na ul. 
Oświęcimskiej pomiędzy skrzyżowa-
niami z ul. Kochłowicką i Krakowską 
ruch będzie jednokierunkowy, ulica 
Wrocławska będzie jak do tej pory 
ulicą dwukierunkową. Miejsca posto-
jowe zostaną wyznaczone na ulicach 
Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. 
Wyzwolenia dopuszczony będzie po-
stój tylko dla osób niepełnosprawnych. 
– Rejon cmentarza przy Alei Dworcowej 
- aleja będzie jednokierunkowa, postój 
po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do 
Dworca.

Dzielnica Ruda 11 - Bielszowice:
– Rejon cmentarza przy ul. Kokota 

- za zgodą kopalni będzie możliwy postój 
na parkingu przy cmentarzu. Osoby nie-
pełnosprawne będą miały wyznaczone 
stanowiska przed bramą cmentarza. W 
celu zmniejszenia utrudnień zalecany 
jest postój na ulicach Powstańców Ślą-
skich, Bielszowickiej i Równoległej.

Dzielnica Ruda Czarny Las:
– Rejon cmentarza przy ulicy 1-go 

Maja - od skrzyżowania z ulicą Bukową 
prawy pas w kierunku Rudy 1 będzie pa-
sem wydzielonym dla postoju pojazdów, 
ulica Hallera parkingi wydzielone dla 
pojazdów, natomiast przy ulicy Hallera 
w bezpośredniej bliskości cmentarza pas 
prawy przeznaczony będzie dla osób 
niepełnosprawnych.

OBJAZDY I ZMIANY  
RUCHU 
W CHORZOWIE:

Rejon cment a r z a  pr z y  u l . 
Dąbrowskiego:

– zakaz zatrzymywania się na od-
cinku od DTŚ do skrzyżowania z ulicą 
Częstochowską z wyłączeniem wyzna-
czonych miejsc postojowych.

–  zakaz zatrzymywania się na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Omań-
kowskiej do DTŚ.

Rejon cmentarza przy ul. Janasa:
– zakaz zatrzymywania się na od-

cinku od skrzyżowania z ulicą Opolską 
do skrzyżowania z ulicą 3 Maja.

Rejon cment a r z a  pr z y  u l . 
Mariańskiej:

– zakaz zatrzymywania się na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Wojcie-
cha do skrzyżowania z ul. Janasa.

Od 31 października do 3 listopada 
w godzinach wieczornych zamknięte dla 
ruchu zostaną odcinki:

– od skrzyżowania z ulicą Dąbrow-
skiego do bramy cmentarza przy ul. 
Drzymały.

– od skrzyżowania z ulicą Hajduc-
ką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza 
(cmentarz przy ul. Cmentarnej).

– cała ulica Kałusa.
Opracował: (TB)

Sprawdź jak 
dojedziesz 

na cmentarz
Każdego roku w dniu Wszystkich Świętych na polskich drogach 

ginie kilkadziesiąt ludzi. Policjanci apelują o ostrożność 
i zapowiadają wzmożone kontrole. Ruszyły przygotowania do  

„Akcji Znicz”. Należy liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.

fo
to

: M
KP

 K
at

ow
ice



www.kurierpolski24.pl 11Policja

Tragiczny wypadek 
w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci wyja-
śniają okoliczności śmiertel-
nego wypadku, do którego do-

szło przy ulicy 3-go Maja. Kierujący 
oplem astrą nie zapanował nad sa-
mochodem i uderzył w latarnię ulicz-
ną. Śmierć na miejscu poniósł 17-la-
tek, a 18-letnia pasażerka została 
przewieziona do szpitala.

Do wypadku doszło kilka minut 
po godzinie 4. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kierujący utracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył prawym 
bokiem w latarnię. O�ary wypadku 
unieruchomione w pojeździe wyci-
nane były przez dwie jednostki straży 
pożarnej. 18-letnia mieszkanka So-
snowca, przytomna została przewie-
ziona do szpitala. Śmierć na miejscu 
wypadku poniósł natomiast 17-letni 
mężczyzna, również mieszkaniec 
Sosnowca. Policjanci prowadzą in-
tensywne czynności poszukiwawcze 
zmierzające do zatrzymania sprawcy 
tego zdarzenia. Zostanie wszczęte 
śledztwo w tej sprawie. Kierowca 
odpowie za spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym oraz nie 
udzielenie pomocy jego o�arom. W tej 
sytuacji osobie kierującej może grozić 
nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 

Śmiertelny 
wypadek na DK-1

38-letni mężczyzna nie żyje, 
a 41-letni odniósł obraże-
nia w wypadku, do którego 

doszło w sobotę około 2.20 na drodze 
krajowej nr 1 w Czechowicach-Dzie-
dzicach w okolicy skrzyżowania z ul. 
Lipowską. Policjanci z Bielska-Białej 
ustalają szczegółowe okoliczności w ja-
kich doszło do tego zdarzenia.

Kierujący fordem jadąc pasem w kie-
runku Katowic prawdopodobnie utracił 
panowanie nad pojazdem, wjechał do 
rowu, a następnie uderzył w skarpę. 
Wszystko wskazuje na to, że pojazd ko-
ziołkował. 38-letni mężczyzna poniósł 
śmierć na miejscu. Drugi z uczestników 
wypadku – 41-latek doznał złamania 
mostka. Trafił do szpitala. Trwają 
czynności zmierzające do ustalenia, kto 
kierował tym pojazdem. Na miejscu 
zabezpieczono ślady kryminalistyczne. 
Postępowanie w tej sprawie prowadzi 
Wydział do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Życiu i Zdrowiu. 

Świadków wypadku prosimy o 
kontakt z Komendą Miejską Policji w 
Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17, 
tel. 33 8121230, nr alarmowe 997, 112.

Gwałciciel 
poszukiwany

Komendant Miejski Poli-
cji w Zabrzu wyznaczył 
nagrodę dla osoby, któ-

ra pomoże ustalić sprawcę zgwałcenia 
22-letniej zabrzanki. Za informacje, 
które mogą przyczynić się do złapania 
mężczyzny można otrzymać 5 tys. zł.  

Do zdarzenia doszło w Zabrzu przy 
ulicy Słodczyka, gdy 22-latka wracała do 
swojego domu w nocy z piątku na sobotę 
(18/19 października) ok. godziny 1.00. 
Kiedy kobieta znajdowała się w pobliżu 
zabudowań pobliskiej akademii, została 
zaatakowana przez idącego za nią męż-
czyznę. Sprawca zgwałcił kobietę uży-
wając siły �zycznej. Obecnie zabrzańscy 
policjanci wspierani przez funkcjonariu-
szy z komendy wojewódzkiej policji w Ka-
towicach prowadzą intensywne czynności 
zmierzające do ustalenia i zatrzymania 
mężczyzny. Napastnik w wieku 20-28 lat, 
szczupłej budowy ciała, miał 170-180 cm 
wzrostu. Wszelkie informacje pomocne w 
ustaleniu tożsamości przestępcy można 
kierować do zabrzańskiej komendy pod 
numery telefonów (32)2779200, 2779255 
lub do najbliższej jednostki Policji, telefon 
alarmowy 997. 

Znaleźli 
oszczędności życia

W knurowskim hotelu robot-
niczym zmarł samotnie 
mieszkający 74-latek. Jego 

zwłoki odkrył jeden z pracowników 
i wezwał policjantów. 

W trakcie oględzin śledczy z komi-
sariatu w Knurowie znaleźli w foliowym 
woreczku schowanym w materacu 110 
tys. złotych. Starszy pan nie miał żadnych 
spadkobierców. Dlatego też oszczędności 
jego życia policjanci przekazali na konto 
depozytowe Sądu Spadku.

82 tys. nielegalnych 
tabletek

Policjanci z Komisariatu Auto-
stradowego Policji w Gliwicach 
zatrzymali dwóch obywateli 

Bułgarii, którzy przewozili w wypo-
życzonym audi ponad 82 tys. sztuk ta-
bletek z pseudoefedryną.  W samocho-
dzie znaleziono również broń gazową, 
którą jeden z podróżujących mężczyzn 
posiadał bez zezwolenia. 

Policjanci z komisariatu autostra-
dowego zatrzymali do kontroli czarne 
audi na autostradzie A1 w miejscowości 
Wieszowa. Worki z białymi tabletkami 
oraz broń znaleziono podczas kontroli 
samochodu pochodzącego z czeskiej 
wypożyczalni. Podróżujący nie umieli 
jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia 
tabletek oraz ich przeznaczenia. Ponadto 
posiadali przy sobie kilka tysięcy złotych 
oraz kilka wartościowych zegarków. Do 
czynności włączyli się policyjni prze-
wodnicy z psami, a następnie tarnogór-
scy policjanci, którzy zajęli się wyjaśnia-
niem nietypowego bagażu Bułgarów. Po 
wery�kacji ustalono, że są to prekursory, 
które służą do niedozwolonego wy-
tworzenia środków odurzających lub 

substancji psychoaktywnych. Wobec 
jednego z zatrzymanych zastosowano 
dozór policyjny, natomiast wobec dru-
giego poręczenie majątkowe. Grozi im 
do 5 lat  więzienia.

Skatował na śmierć 

Policjanci z Komisariatu II za-
trzymali 57-latka, który w lipcu 
tego roku śmiertelnie pobił swo-

ją konkubinę. Mężczyzna najpierw ją 
szarpał, a później zaczął okładać pię-
ściami i kopać. Kiedy upadła na ziemię 
zaczął po niej skakać. Kobieta zmarła 
w swoim mieszkaniu. Śledczym powie-
dział, że znalazł ją pobitą na ulicy...

Zagadka śmierci 52-letniej kobiety 
została rozwiązała. Mieszkanka Katowic 
zmarła w swoim mieszkaniu 29 lipca 
tego roku. Przeprowadzone badania 
medyczne wykazały, że przyczyną jej 
śmierci były obrażenia, które powstały 
w wyniku pobicia. 57-letni konkubent 
przez cały czas twierdził, że znalazł ja 
pobitą na ulicy i zaprowadził do domu. 
Następnego dnia powiadomił organy 
ścigania o jej śmierci. Kilka dni temu 
nastąpił przełom w prowadzonym od 
trzech miesięcy śledztwie. Policjanci 
zdobyli informacje wskazujące, że za 
śmierć kobiety jest odpowiedzialny jej 
partner. Podejrzany został zatrzymany 
w swoim mieszkaniu. O jego dalszym 
losie i zarzutach zadecyduje nadzorujący 
śledztwo prokurator.

Śmierć 18-latki

Śledczy sosnowieckiej komendy poli-
cji pod nadzorem prokuratora wy-
jaśniają okoliczności tragicznego 

zdarzenia jakie miało na szlaku kolejo-
wym. Pod kołami pociągu relacji Często-
chowa - Gliwice zginęła młoda kobieta. 
Jak wynika z ustaleń policjantów, 18-lat-
ka śmierć poniosła na miejscu.

Do zdarzenia doszło 23.22, na 
torach kolejowych w rejonie Placu Ko-
ściuszki w Sosnowcu. Wyjaśnieniem 
przyczyn i okoliczności tragedii zajmują 
się policjanci wydziału kryminalnego 
komendy miejskiej w Sosnowcu. Zo-
stało w tej sprawie wszczęte śledztwo, 
prowadzone pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej Sosnowiec – Północ. Proku-
rator zarządził sekcję zwłok.

Tragedia na szlaku 
kolejowym

Policjanci oraz prokuratorzy wy-
jaśniają okoliczności tragiczne-
go wypadku, do jakiego doszło 

na szlaku kolejowym w okolicach sta-
cji kolejowej w Zabrzu. Pod kołami 
pociągu relacji Częstochowa – Gliwice 
zginęła młoda kobieta. Dotychczaso-
we ustalenia jednoznacznie wskazują, 
że zabrzanka popełniła samobójstwo.

Do zdarzenia doszło o godzinie 
22.00 400 metrów od stacji Zabrze. 
Jadący w kierunku Gliwic pociąg relacji 
Częstochowa – Gliwice przejechał ko-
bietę, która położyła się na torowisku. 
Mająca zaledwie 20 lat mieszkanka 
Zabrza Zaborza zginęła na miejscu. 
Jak ustalili policjanci przed tragicz-
nym zdarzeniem kobieta dzwoniła do 
swojej matki informując ją o chęci po-
pełnienia samobójstwa. Z policyjnych 
rejestrów wynika, że 20-latka w roku 
bieżącym już 3-krotnie usiłowała po-
pełnić samobójstwo. Ostatnie 2 próby 
miały miejsce we wrześniu. Niestety 
leczenie młodej zabrzanki okazało się 
nieskuteczne.

Napadli na salon gier

Przed sądem stanęło dwóch męż-
czyzn, którzy napadli na jeden 
z żorskich salonów gier. Mimo że 

byli zamaskowani, kryminalni z łatwo-
ścią ich wytropili i zatrzymali.

Niecałą dobę wolnością cieszyło się 
dwóch napastników, którzy postanowili 
sterroryzować pracownika salonu gier 
na osiedlu Księcia Władysława i uciec 
ze skradzioną gotówką. Zamaskowani 
mężczyźni odwiedzili lokal nad ranem 
i zaatakowali pracownika. Gdy jeden z 
nich przytrzymywał i dusił o�arę, drugi 
penetrował pomieszczenia do czasu aż 
znalazł łup. 20 i 22-latek usłyszeli już 
zarzuty. Sąd zdecydował o ich tymcza-
sowym aresztowaniu. Obaj przyznali się 
do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Kryminalni z Rybnika 
zatrzymali młodego 
mężczyznę, podejrzanego 
o przestępstwa o 
charakterze seksualnym. 
Mężczyzna podczas 
zatrzymania usiłował 
przejechać policjanta.

Samochód z podejrzanym został 
zauważony przez kryminalnych 
w jednej z rybnickich dzielnic. 

W reakcji na próbę potrącenia 
interweniującego policjanta, uży-
to broni. Nikt nie odniósł jednak 
obrażeń. 24-latek był poszukiwany 
od czwartku, kiedy to do rybnickiej 
komendy tra�ło pierwsze zgłosze-
nie o mężczyźnie obnażającym się 
w obecności dzieci. Podejrzany o 
przestępstwa seksualne wobec 

małoletnich dopuścił się co najmniej 
kilku takich przestępstw na terenie 
miasta. Pokrzywdzonych może być 
więcej. Mężczyzna przyznał się do 
postawionych zarzutów. Na wniosek 
policjantów i prokuratora sąd tym-
czasowo aresztował 24-latka. Grozi 
mu kara nawet do 12 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Miejskiej Po-
licji w Rybniku proszą o kontakt oso-
by, w obecności których mężczyzna 
poruszający się samochodem marki 
renault laguna koloru niebieskiego 
obnażał się.

Strzelanina w Rybniku. 
Pedofil zatrzymany
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
W tym tygodniu czeka cię jeszcze 

jedna niespodzianka. Pamiętaj również 
o przekazaniu ważnej wiadomości jutro przed 
południem – inaczej przed tobą seria dokucz-
liwych telefonów. Po raz kolejny ktoś zechce 
oddać ci cenną przysługę – miej oczy otwarte.

Ryby 21.02. - 20.03.
Nie zostawiaj tak pogmatwanych inte-

resów, nawet jeśli znikasz tylko na parę dni. 
W przyszłości może być to dla ciebie źródło 
wielu stresów i problemów. Inni przyjmą twoją 
propozycję z wdzięcznością.

Baran 21.03. - 20.04.
Pomimo późnej pory powinieneś spró-

bować wysłać jeszcze raz swoje zgłoszenie. 
Ktoś będzie bezskutecznie dzwonił do ciebie 
w piątek. Nie ignoruj ostrzeżeń Koziorożca. 
Spotkanie w sprawach zawodowych prze-
dłuży się, ale nie zniszczy to twoich osobi-
stych planów.

Byk 21.04. - 21.05.
W połowie tygodnia zostaniesz za-

proszony na koncert. Atmosfera sali i dalsza 
część wieczoru pozostawią niezatarte wra-
żenie. Postaraj się powtórzyć takie wyjście 
w przyszłym miesiącu.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Za kilka dni okaże się, że czas gra na 

twoją niekorzyść, więc lepiej teraz zrobić za-
ległe prace i nieco zyskać. Twoi znajomi będą 
namawiać na wyjazd. Oprócz argumentów 
oczywistych i znanych będą mieć jeszcze 
jednego asa w rękawie...

Rak 22.06. - 22.07.
Teraz odżyjesz. Warto, jak widzisz, wy-

skoczyć gdzieś w dobranym towarzystwie. Już 
niedługo będziesz mieć szansę na odrobienie 
strat. Będzie można znowu zacząć marzyć.

Lew 23.07. - 22.08.
Nie ma sensu dłużej ukrywać praw-

dy. Lepiej, nawet we czwartek, posiedzieć 
i zrobić wszystko, niż zaczynać jeszcze raz. 
W tym tygodniu dowiesz się o nowych moż-
liwych zakupach Strzelca – część rzeczy na 
pewno będzie wam przydatna.

Panna 23.08. - 22.09.
Twoi bliscy nie będą zdziwieni tym, co 

usłyszą – zadowoleni też nie będą, ale lepiej to 
powiedzieć sobie teraz, niż myśleć nieustannie 
o tym, jak to należało zrobić kiedyś. Zorganizuj 
tak kolegów, żeby móc jeszcze raz spotkać się.

Waga 23.09. - 23.10.
Przeczekaj tych kilka dni w domu. 

Takiego spadku formy nie miałeś już dawno. 
Imponowanie komukolwiek w tej sytuacji mija 
się z celem. Lepiej napisz kilka listów – daw-
no tego nie robiłeś. W tym tygodniu czeka cię 
jeszcze jedno spotkanie.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Sam widzisz, że nowych rozwiązań nie 

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

Strzelec 23.11. - 21.12.
Radość twoich bliskich nie była uda-

wana. Wciąż masz skąd czerpać siły i pomy-
sły. Teraz dopiero zaczną się sytuacje „egza-
minacyjne”. Na razie nie ma sensu rozmawiać 
o tym z przełożonymi. Koniec tygodnia będzie 
„luźniejszy”, niż się wydawało.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Teraz postaraj się częściej “bywać” – 

skorzystaj z zaproszeń, które ostatnio otrzy-
małeś. Planowanie wyjazdu przesuń na przy-
szły tydzień. W piątek miła niespodzianka ze 
strony Strzelca. Twój telefon też może wiele 
zmienić. Hogatha

Jeszcze przed Dniem Wszystkich 
Świętych, a potem w jego trakcie, 
w newralgicznych miejscach po-
jawi się większa liczba policyjnych 

patroli. Pamiętajmy jednak, że nasze 
bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy 
jednak od nas samych.

Cmentarze to miejsca gdzie o� arami 
złodzieja padały osoby porządkujące 
miejsca spoczynku swoich bliskich. 
Przestępcy wykorzystywali moment 
ich nieuwagi i kradli postawione na 
ławkach czy na pomnikach torebki i 
reklamówki. Powinno stosować się do 
zasady, aby nie zabierać na cmentarz 
większych kwot pieniędzy, biżuterii czy 
kart bankomatowych.

Na cmentarzach i ich okolicach 
jest bardzo tłoczno, w przypadku za-
ginięcia, lub odnalezienia zaginionego 
dziecka należy natychmiast poprosić o 
pomoc najbliższego policjanta. Warto 
też poinformować policjantów o po-
dejrzanych osobach wynoszących nad-
palone znicze, a także kwiaty i wieńce. 
Sposobem na zniechęcenie złodzieja 
kwiatów może być ich oznaczenie bez-
barwnym woskiem/para� ną. Znicze 
można oznaczyć również markerem 
lub lakierem do paznokci. Pamiętajmy 
o tłoku na cmentarzach, tam też mogą 
być kieszonkowcy.

Jak nie dać się okraść?
- W miejscach zagrożonych trzy-

mać torebkę z przodu, zamknięciem 
do siebie.

- Nie nosić wszystkich pieniędzy w 
jednym miejscu.

- Klucze do mieszkania należy no-
sić w innym miejscu niż dokumenty z 
adresem.

- Nie trzymać portfela i dokumen-
tów w tylnych kieszeniach spodni, 
zewnętrznych kieszeniach kurtek, w 
bocznych kieszeniach toreb.

- Płacąc za zakupy nie należy poka-
zywać całej zawartości portfela.

- Należy zwracać uwagę na „sztucz-
ny” tłok i zamieszanie. Zwiększyć czuj-
ność widząc grupę ludzi z reklamów-
kami lub odzieżą przewieszoną przez 
rękę, która może służyć do maskowania 
momentu kradzieży.

Zabezpieczmy mieszkanie przed 
kradzieżą. Zamknijmy okna i drzwi. 
Wyłączmy prąd, gaz i wodę. Zaufanego 
sąsiada poprośmy o opiekę na miesz-
kaniem. Cenne przedmioty dobrze 
przekazać do depozytu. Warto dokonać 
spisu rzeczy wartościowych i sprzętu 
elektronicznego (szczególnie nume-
rów fabrycznych). Spis wziąć ze sobą 
lub pozostawić u rodziny, znajomych, 
sąsiada (u osób, którym ufasz). Warto 
poprosić sąsiada o zabieranie ulotek 

reklamowych, aby zachować pozory 
obecności w domu. Podczas podróży 
PKP/PKS należy zabrać ze sobą tylko 
taką ilości gotówki, która jest niezbędna. 
Pieniądze na bilet należy włożyć do port-
fela, resztę schować w wewnętrznych kie-
szeniach ubrania - do 2 – 3 kieszeni (w 
przypadku kradzieży uniknie się dużych 
strat). Unikajmy tłoku, jeżeli wchodzimy 
do autobusu, pociągu, uważajmy na 
osoby podejrzanie się zachowujące. Nie 
pozostawiajmy w przedziale bagażu bez 
opieki. Okres jesienny charakteryzuje się 
pogorszoną i zmienną pogodą. Szybko 
zapadający zmierzch, częste opady, mgła, 
liście zalegające na jezdniach powodują, 
że widoczność drogi jest ograniczona, 
a nawierzchnia dróg śliska. Droga ha-
mowania na śliskiej nawierzchni jest 
znacznie dłuższa. Na większości dróg w 
okolicach cmentarzy została zmieniona 
organizacja ruchu. Niedostosowanie 
prędkości do warunków jazdy to główna 
przyczyna wypadków. 

Hallowen to święto po-
zwalające rodzicom na 
użycie swej kreatywności 

i wyobraźni. Wybrany strój na-
szej pociechy należy wymyślić i 
zrealizować. Ważne, by wybór 
przebrania dla dzieci na hallo-
wen był trafny i by nasze dziecko 
dumnie nosiło go w tym wyjątko-
wym dniu.

Halloween to idealne święto, by 
zapoznać nasze dziecko z tematem 
duchów, potworów i czarownic. To 
również świetna możliwość spędze-
nia ze swą pociechą więcej czasu oraz 
okazja do wspólnej zabawy. Pozwala 
to oswoić się także z pojęciem strachu. 
Jednak zanim to wszystko - potrzebu-
jemy wyjątkowego stroju. Przebrania 
dla dzieci na halloween muszą być 
odzwierciedleniem ich upodobań i 
gustu. Pomysł to także trudne zada-
nie, lecz w tej kwestii wybranie postaci 
mogą podpowiedzieć ulubione bajki 
naszych pociech. By stworzyć kreację 
wybranego bohatera wystarczy odna-
leźć odpowiednie sklepy internetowe, 
bądź dać wolność wyobraźni.

Obserwując jakie bajki ogląda na-
sze dziecko możemy wstępnie poznać 
jego gust. Wystarczy rozmowa, by do-
wiedzieć się, które z nich najbardziej 
lubi i zaproponować, by właśnie za 
danego bajkowego bohatera przebrało 
się na amerykańskie święto duchów. 
Przebrania dla dzieci na halloween nie 
muszą być przecież smutne, straszne i 
ponure. Wszystko zależy od upodobań 
i wyobraźni. Ważne, by to dziecko zde-
cydowało za co chce się przebrać. Oczy-
wiście w sytuacji, gdy nasza pociecha 
uprze się na strój księżniczki, możemy 

zaproponować wspólne oglądanie bajek, 
w których występują różne potworki 
i duchy, jak chociażby słynny Scooby 
Doo, a następnie wspólnie wybrać któ-
rąś z postaci. Dzięki temu spędzimy z 
dzieckiem nie tylko więcej czasu, ale 
także wybierzemy strój, który będzie 
naprawdę chętnie nosić.

W wyborze i realizacji przebrania dla 
dzieci na halloween może pomóc także 
szeroka oferta sklepów internetowych. 
W tym wypadku dużo zależy także od 
kwoty, jaką rodzic decyduje się na to prze-
znaczyć. Gdy już decyzja odnośnie kwoty 

zapadła, można wziąć swoją pociechę na 
kolana przed ekran monitora i zaprezen-
tować, który strój najbardziej chciałoby 
nosić. Wybór jest ogromny. Najbardziej 
popularne przebrania to: czarny kot, 
czarownica, mumia. Jednak ostatnio 
wśród tego typu strojów panuje ogromna 
moda na przebrania wampirków, z czym 
zapewne wiąże się popularność książki i 
� lmu "Zmierzch". Cena gotowego stroju 
nie jest wygórowana - górna granica to 
100 złotych. 

Jeżeli nie chcemy dużych kosztów 
realizując pomysł naszego dziecka 
możemy postawić na kreatywność 
własną. Tak naprawdę wystarczy tro-
chę zbędnego materiału, kilka pudełek 
i szczypta wyobraźni. Można także 
wybrać się na wycieczkę po okolicznych 
sklepach z odzieżą używaną. Może-
my stworzyć dzięki temu strój prosty, 
oryginalny, a jednocześnie doskonale 
bawić się z dzieckiem. Przebrania 
dla dzieci na halloween mogą dać 
wiele radości zarówno dzieciom, jak 
i rodzicom. Małe czarodziejki i mali 
czarnoksiężnicy uroczo wyglądają w 
odpowiednio dobranym i dopracowa-
nym stroju na halloween.

Halloween – jak wybrać odpowiedni strój dla pociechy?

Dzień Wszystkich 
Świętych i okres 
przed tym świętem to 
czas kiedy dochodzi 
do zwiększonej 
liczby kradzieży. 
W szczególności 
w rejonie cmentarzy, 
targowisk czy 
w środkach komunikacji 
miejskiej. Na drogach, 
w związku z dużym 
natężeniem ruchu 
policjanci odnotowują 
większą liczbę 
zdarzeń drogowych.

Jak nie paść ofi arą złodzieja 
w Dniu Wszystkich Świętych?
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 SPRZEDAM POŁOWĘ DOMU,  

BLIŹNIAK. DZIAŁKA 700 M2. BRZÓ-
STOWA KOŁO OSTROWCA ŚWIĘ-
TOKSZYSKIEGO. TEL. 606-511-153

 Sprzedam garaż w Katowicach - Cho-
rz owsk a 198 (obok Weso łego 
Miasteczka).
Tel. 508-288-272

 Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł. 
666730267

 Działka 375m2 położona na ogród-
kach działkowych Oaza w Katowicach. 
Tel. 601 387 664

 Do wynajęcia małe mieszkanka typu 
studio. Około 20 m2 w centrum Katowic. 
Tel. 602 10 55 33

 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 
większe w Katowicach. Tel. 503-555-566

 LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-po-
kojowe na sprzedaż. Tel. 883 913 803

 Sprzedam mieszkanie w Chorzowie 
48m, 3 pokoje. Tel. 723 505 296

 Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem 
73m2. Tel. 518 601 008

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Sprzedam Opel Za� ra 2.2 DTI OPC 
2004. Cena: 18 800. Tel. 502 013 700

 Sprzedam Chevroleta AVEO z 2011 
roku na gwarancji w bdb stanie. Tel. 601 
48 65 14 

 Nissan X-Trail BEZWYPADKOWY 
GAZ KLIMA 4X4 2002. Cena: 18 900 zł 
do negocjacji. Tel. 531-621-731

 SKODA SUPERB Elegance TDI Po 
Li� ingu 2007. Cena: 31 500 zł. Tel. 509 
585 227

 Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena 
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984

 Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA. 

Cena 8200 zł. Tel. 515-515-663

 Sprzedam SAAB-a, 95, 2003 r, 
10.500 zł, pena opcja, pełna doku-
mentacja, kontakt  502 173 400.

P R A C A

 Zostań Opiekunką Osób Starszych 
w Niemczech, pracuj legalnie, zarabiaj 
godnie - zgłoś się już dziś na www.opie-
kunki.interkadra.pl lub 666 891 947

 Pakowanie towaru - Chorzów (Niedź-
wiedziniec) - studenci zaoczni. Tel.511 434 
881

 Zatrudnimy osoby do pracy na stano-
wisku kasjera - sprzedawcy w Katowicach 
(Dąb). Tel. 322 057 023

 Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do ob-
sługi klienta w terenie. własny samochód 
w okresie próbnym. Tel.32 297 41 13

 Salon poszukuje fryzjerów stylistów. 
Wymagane doświadczenie. Tel.501 273 
260

 Poszukuje pilnie  instalatorów sieci 
wodno-kanalizacyjnych . Wymagane do-
świadczenie w zakresie obsługi niwelato-
ra. Tel. 601 207 110

 Bytom - Menager działu handlowego. 
Tel. 601 404 501

 Poszukujemy sprzątacza/ki samo-
chodów ciężarowych , ciągników 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Tel. 728 430 914

U S Ł U G I

 Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska 
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636

 Oferuję sprzątanie mieszkań, pomoc 
domową (okolice Tychów, Bierunia). Tel. 
796 717 994

 Usługi Minikoparka Rybnik Knurów 
Żory Orzesze Leszczyny Czerwionka. 607 
842 165

 Strony internetowe, gra� ka, multime-
dia. 668-271-901

 Mobilna myjnia parowa, pranie dy-
wanów gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 
273 966

 Dj - Wodzirej na wesele. Tel. 605 544 
248

 Przyjme szycie firan,poszerzanie 
ubran itp. Tel. 508 477 080

 Naprawa Laptopów, Ps3, PsP, X-box, 
Wii, Kina Domowe, Reballing, TANIO! 
795 796 052
 
lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Sprzedam biurko komputerowe tanio 
100 zł do negocjacji. 503 895 004

 Stara  lampa stojąca marmur antyk 
ART DECO – BYTOM. 889 328 190

 Pakowarka do posiłków Duni Form 
DF10. Cena 3200 do negocjacji. Tel. +48 
782 018 100

 Sprzedam Lade do Baru, Recepcji !!! 
8500 zł do negocjacji. Tel. 662-674-647

 Fax -telefon model No. KX-
-F2610BX Panasonic sprzedam 100zł. 
Tel. 504 668 880

 Meble biurowe zestaw biurek (używa-
ne) tanio. 300 zł tel. 504 668 880

 Manekiny 4 szt damskie męskie 
krawieckie czarne jak NOWE. Tel. 792 
524 460

 Sprzedam Głowicę Pittlera V. Cena 
2000 zł do negocjacji. Tel. 604 720 443

 Sprzedam myjke fryzjerską, polecam, 
cena 350 zł. Tel. 784 354 219

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Promocja: Agata Karasewicz
tel. 600 876 409
akarasewicz@kurierpolski24.pl

Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, Drukarnia w Sosnowcu

ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl
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KURIER POLSKI co tydzień

ul. Budowlana 5g 
40-301 Katowice
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tel. 32 494 33 57 Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada

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

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 08.11.2013 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 53 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 49 to „SZLAK ORLICH GNIAZD”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Grzegorz Jarzombek.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 49 to „LUBIMY PODRÓŻE”. Zwycięzcami zostali Waldemar Krawczyk i Paweł Jureczek.
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 - gospodarz na Podhalu, 5 - tytoń w proszku, 8 - fałsz, 9 - napar, odwar, 11 - nawał, 12 - ubija śnieg na stoku, 
15 - mit. gr. bogini przeznaczenia, 17 - pokarm kanarków, 20 - rodzicielka, 21 - wypadek drogowy, 24 - rzeka w Rosji, 25 
- imitacja, 28 - szałas na puszcie węgierskiej, 29 - działo, 32 - samiec konia, 33 - pisemne uznanie długu, 36 - kabina, 39 - 
dydaktyczny utwór instrumentalny, 42 - brama sakralna w Indiach, 43 - dwukołowa taczka, 45 - pierw. chem. 46 - letni 
kapelusz słomkowy, 47 - gorzknik, surowce zielarskie. 

PIONOWO: 1 - zimowe legowisko niedźwiedzia, 2 - apel, 3 - tkanina odzieżowa i dekoracyjna, 4 - klatka � lmowa, 5 - czołg, 
6 - walka, 7 - kloc, 10 - ryba z kolcem jadowym, 13 - treść, osnowa, 14 - dychawica, 16 - ptak wodny, 17 - nieżyt nosa, 18 
- zasada, reguła, 19 - córka Polesława Krzywoustego, 21 - składnik czekolady, 22 - bezbarwna masa plastyczna, 23 - bim-
ber, 26 - stan zniszczenia, 27 - mit. rzym. boginie przeznaczenia, 30 - przywidzenie, 31 - mit. egip. bóstwo księżyca i czasu, 
34 - część twarzy, 35 - mit. ind. bóstwo północno - wschodniej strony świata, 37 - elektroda dodatnia, 38 - ptak pokrewny 
chruścielom, 40 - część kościoła, 41 - jez. w Etiopii, 44 - gat. papugi. 

Katowice zaatakowała strasz-
liwa plaga – plaga zombie! 
Bezmózgie, chodzące trupy 

już wkrótce zaczną pożerać niczego 
nieświadomych cywili. Po której stro-
nie się znajdziesz?

To pierwsza taka impreza w Pol-
sce. Warsztaty teatralne i sportowa gra 
miejska odbędzie się w samym centrum 
Katowic. Ulice i skwery zamienią się 
w strefę ewakuacji, a uczestnicy będą 
za wszelką cenę chronili siebie i swoje 
drużyny przed infekcją „zombie wirusa”. 
31 października, w samo Halloween, 

stowarzyszenie Liveform (nieformalna 
grupa twórców gier fabularnych) organi-
zuje pierwsze w Polsce wydarzenie z ga-
tunku Zombie Escape. Dla uczestników 
eventów przygotowano także specjalny 
gamesroom, gdzie będzie można zagrać 
w gry planszowe o zombie. Podobny 
zestaw gier zaprezentowany będzie także 
drugiej stronie zabawy, która w tym 
samym czasie zajmie się przygotowa-
niem „sztabu eVakuacji”. Prowadzone 
będą również zapisy do gry miejskiej dla 
mieszkańców – każdy jest mile widziany! 

Chętni do spróbowania swoich sił w 
ucieczce przed zombie mogą na własne 
ryzyko w godzinach 18:00 - 19:30 przyjść 
do punktu ewakuacyjnego na rogu ulic 

Mariackiej i Stanisława. Tam rozdzielone 
zostaną numery ewakuacji, i rozpocznie 
się gra o życie – próba przedostania się 
przez niebezpieczne centrum Katowic! 
Drugą stronę barykady – zombie po-
czątkujące i te doświadczone – mogą 
natomiast zawitać do Rudego Goblina 
(ul. Wita Stwosza 5) na warsztaty, zwane 
Szkołą Zombie, na których profesjonalni 
aktorzy pokażą, jak dobrze i przekonują-
co grać nie-do-końca-martwych uczest-
ników naszej zabawy. Uczestnikom tego 
wydarzenia zapewniony zostanie spe-
cjalny make-up. Przewidywany timeline: 
16:00-18:00 – warsztaty szkoły zombie i 
charakteryzacja, 18:30 – horda zajmuje 
wyznaczone miejsca na trasie ewakuacji.

Kinoteatr Rialto w Katowicach zaprasza na wieczór pełen grozy – czyli coś specjalnie dla 
entuzjastów Halloweenowej zabawy. Projekcja odbędzie się o 20:00. Muzykę do � lmu 
„Kot i Kanarek” z 1927 roku, wykona (na żywo!) zespół Contemporary Noise Sextet.

W starym zamczysku krewni zmarłego miliardera Cyrusa Westa czekają na 
otwarcie testamentu. Spadkobierczynią okazuje się piękna Annabelle West. Jeżeli 
jednak okaże się ona chora psychicznie spadek przejmie osoba, której nazwisko 
znajduje się w kopercie, którą posiada notariusz Crosby. Niestety znika on w 
tajemniczych okolicznościach. W zamku zaczynają się dziać dziwne rzeczy... 

Zombie atakują!

Filmowe Halloween

KREMY DO RĄK
Odczuwalnie nawilżają skórę dłoni, doskonale zmiękczają oraz 
wygładzają naskórek. Łagodzą podrażnienia, przywracają elastyczność 
i gładkość naskórka. Pielęgnują oraz wzmacniają paznokcie.

Krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea
nawilża-chroni-wzmacnia

DZIAŁANIE KOSMETYCZNE: • Nawilża dłonie nawet po częstym myciu.
    • Łagodzi dyskomfort suchej i popękanej skóry.
    • Wzmacnia naturalną barierę ochronną.
    • Przywraca elastyczność i gładkość naskórka.
    • Pielęgnuje oraz wzmacnia paznokcie.
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Kandydatów na objęcie schedy 
po byłym szkoleniowcu Ru-
chu Chorzów nie brakowało. 
Wśród nich znalazły się takie 

sławy jak Dick Advocaat, Avram Grant, 
Gerard Houllier czy Raymond Dome-
nech. Zdaniem Zbigniewa Bońka z 
trudnym zadaniem odbudowy drużyny, 
która pod wodzą Waldemara Fornalika 
nie awansowała do przyszłorocznego 
mundialu, najlepiej poradzi sobie 
obecny szkoleniowiec Górnika Zabrze. 
- Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy 
dobrego wyboru. Zadanie reprezentacji 
i nowego selekcjonera jest oczywiste za-
kwali�kować się do �nałów mistrzostw 
Europy 2016 we Francji – powiedział 
po podpisaniu umowy z nowym selek-
cjonerem prezes PZPN. Adam Nawałka 
podkreśla natomiast, że zarówno sztab 
szkoleniowy jak i sami zawodnicy mają 
do wykonania ogromną pracę. - Trzeba 
wiele zmienić, zarówno jeśli chodzi o 

samą organizację gry, jak i podejście 
zawodników do meczów reprezentacji. 
Wszyscy ci, którzy bardzo chcą grać w 
reprezentacji i prezentują odpowiedni 
poziom, mają szansę - powiedział nowy 
selekcjoner Biało-Czerwonych w wywia-
dzie, umieszczonym na o�cjalnej stronie 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

56-letni szkoleniowiec obejmie 
obowiązki selekcjonera od 1 listopada. 
Zarząd Górnika Zabrze chce jednak by 
pozostał w klubie aż do 18 grudnia. - 
Wszystko nadal jest w sferze negocjacji. 
Jeżeli dojdziemy do porozumienia, będzie 
prowadził drużynę do końca rundy je-
siennej. Jestem przekonany, że jest w sta-
nie z powodzeniem łączyć te dwie funkcje 
– mówi Jerzy Mucha, rzecznik prasowy 
zabrzańskiego klubu. Nie wiadomo 
jednak czy zarząd PZPN nie będzie 
wymagał od nowego selekcjonera pełnej 
dyspozycyjności od samego początku 
objęcia sterów drużyny narodowej. W 
takim przypadku nowy trener Górnika 
Zabrze musi zostać wyłoniony dużo 

wcześniej. Kto zastąpi Adama Nawałkę? 
Coraz więcej mówi się o kandydaturze... 
Waldemara Fornalika. - Obecnie jest pię-
ciu kandydatów do objęcia posady trenera 
Górnika Zabrze. Wśród nich rzeczywiście 
znajduje się były selekcjoner reprezentacji 

Polski – potwierdza Jerzy Mucha. 
Kto usiądzie natomiast na ławce 

trenerskiej obok świeżo upieczonego 
selekcjonera? Prawdopodobnie zaufa 
ludziom, z którymi współpracował do-
tąd w Górniku Zabrze. Bogdan Zając 

(asystent), Jarosław Tkocz (trener bram-
karzy) oraz Bartłomiej Spałek (�zjote-
rapeuta) powinni znaleźć się w sztabie 
szkoleniowym kadry prowadzonej przez 
Adama Nawałkę. Pełny skład nowego 
poznamy już wkrótce.

ADAM NAWAŁKA karierę trenerską rozpoczął w 1996 
roku. Największe sukcesy odnosił jednak jako piłkarz. Pod-
czas swojej kariery, którą prawie w całości spędził w Wiśle 
Kraków rozegrał w sumie 190 spotkań, w których zdobył 9 
goli, jednokrotnie tryumfując w rozgrywkach krajowych. W 
1985 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zasilił szeregi 
klubu Polis-American Eagles. Siedem lat wcześniej znalazł 
się w kadrze reprezentacji Polski powołanej przez Jacka 
Gmocha na Mistrzostwa Świata. Podczas turnieju rozegrał 
pięć spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Łącznie w 
zespole narodowym wystąpił 34 razy i strzelił jedną bramkę.

W roku 1996 po uzyskaniu licencji trenera objął zespół 
Świt Krzeszowice. Następnie, w nowej roli powrócił do Wisły 
Kraków obejmując stanowisko koordynatora do spraw 
szkolenia młodzieży. Z powodzeniem pracował także jako 
skaut. To właśnie on wypatrzył m.in. Pawła i Piotra Brożków. 
W 2000 r. niespodziewanie został trenerem pierwszego 

zespołu, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski. Po za-
kończeniu sezonu powierzono mu funkcję dyrektora ds. 
zespołów młodzieżowych. W tym okresie zaliczył staże w AS 
Roma, Bayerze Leverkusen, Osasunie Pampeluna oraz w 
Barcelonie. Kilka miesięcy później zastąpił w Wiśle Oresta 
Lenczyka, a w 2001 roku zdobył z drużyną mistrzostwo 
Polski. Następnie trenował m.in Zagłębie Lubin, Jagiellonie 
Białystok oraz GKS Katowice – bez znaczących sukcesów.

28 maja 2007 został tymczasowo włączony do składu 
sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski i pomagał Leo 
Beenhakkerowi do końca eliminacji Mistrzostw Europy. Prze-
łom w jego karierze trenerskiej nastąpił dopiero w Górniku 
Zabrze, do którego przyszedł 1 stycznia 2010 roku. Już po 
roku jego pracy drużyna awansowała do Ekstraklasy. Dzięki 
dobrym decyzjom kadrowym oraz wprowadzeniu nowej 
wizji taktycznej, zespół może z powodzeniem rywalizować 
z drużynami uznawanymi za najsilniejsze w rodzimej lidze.

R E K L A M A

Oficjalnie: Nawałka 
SELEKCJONEREM!
To już pewne! Obecny trener Górnika Zabrze - Adam Nawałka - 
został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Poinformował 
o tym w sobotę (26 października) Polski Związek Piłki Nożnej.

 Tomasz Breguła
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