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W skrócie z 
27 mln na naprawę 
szkód górniczych

Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburskiej 
przy ul. Matki Ewy w Bytomiu, który zgodnie 
z zaleceniami nadzoru budowlanego został 
już w lipcu tego roku doraźnie zabezpieczo-
ny przed wpływami planowanej eksploata-
cji, zostanie wyremontowany. Do września 
tego roku na naprawę pokopalnianych 
szkód w Bytomiu Kompania Węglowa wyda-
ła 19 mln zł, modernizując 265 różnego ro-
dzaju budynków. W sumie w 2013 roku gór-
nicza spółka na ten cel wyda ponad 27 mln 
zł. W Bytomiu działa obecnie już tylko jedna 
kopalnia spośród sześciu, fedrujących tu 
niegdyś. To KWK Bobrek-Centrum. Po bu-
dowlanej katastrofie w bytomskiej dzielnicy 
Karb, pod lupę ekspertów monitorujących 
wpływ wydobycia na powierzchnię, dostało 
się ponad 650 budynków.

Nauki przedmałżeńskie 
w... dwa dni!

Na kartę rowerową, na kocią łapę, czy po 
prostu w konkubinacie. Bez względu na 
nazwę to ostatnio najpopularniejsza for-
ma związku w Polsce. Z pomocą śpieszy 
zarówno kościół katolicki, jak i świeccy 
urzędnicy. Dlatego zdecydowano się na 
dokonanie rewolucji w naukach przedmał-
żeńskich. Te na Śląsku prowadzone są 
teraz na miarę XXI wieku. - Chcemy pro-
ponować narzeczonym kursy, które mery-
torycznie są bardzo dobre, na bardzo wy-
sokim poziomie, a jednocześnie są spięte 
zwartą weekendową formą - dodaje Piotr 
Lebek ze stowarzyszenia Przed Nami 
Małżeństwo. Całość żmudnego dotąd 
procesu od teraz ma trwać zaledwie dwa 
dni. Kościół frontem do klienta wycho-
dzi, bo z ilością zawieranych małżeństw 
ogólnie rzecz biorąc – krucho. - Ten okres 
wyżu demograficznego, na który ciągle 
czekamy, chyba już niestety mamy za 
sobą. W roku 2009 odsetek zawierania 
małżeństw był szczytowy, ale nic nie 
wskazuje na to by miało się to powtórzyć 
- ubolewa Grażyna Witkowska, Główny 
Urząd Statystyczny w Katowicach. 

Remiza jak nowa

Strażacy mają remizę, bezrobotni - nowy 
fach. Czternastu bezrobotnych zajęło 
się remontem remizy strażackiej w Żar-
kach. To część finansowanego z unij-
nych środków projektu „Wnętrze jest 
najważniejsze”. Jego uczestnicy mieli 
nie tylko nauczyć się czegoś w teorii - 
ale i w praktyce. Projekt był realizowany 
przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk 
Krasowych w Partnerstwie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Żarkach. Bezrobotni, 
którzy zdobyli nowy, budowlany fach 
na koniec programu dostali certyfikaty 
nowych kwalifikacji. W tym działaniu 
współudział miała również Gmina Żarki. 
Z miejskiej kasy przeznaczono ponad 45 
tys. zł. na materiały remontowe oraz na-
prawę dachu.

Nowy milioner w Porębie

Kolejna szóstka w Lotto w województwie 
śląskim. Tym razem szczęście uśmiechnę-
ło się do osoby, która zagrała w Porębie 
w powiecie zawierciańskim. Szczęśliwy 
zwycięzca zagrał w w punkcie Lotto przy 
ul. Ludowego Wojska Polskiego w Porę-
bie. Zakupił trzy zakłady z opcją Plus za 
12 złotych. Liczby warte 2 mln zł, które pa-
dły w losowaniu 31 października to: 2, 4, 
18, 20, 22 i 29. To pierwsza szóstka w tej 
miejscowości. Co ciekawe, w październiku 
aż siedem losowań Lotto zakończyło się 
wyłonieniem nowego milionera. Przypo-
minamy, że najwyższa wygrana w historii 
Lotto padła 9 lutego 2012 roku w Gdyni 
i wyniosła prawie 34 miliony zł.

Zapowiada się kolejna 
trudna zima dla ślą-
skich pasażerów. Takie 
prognozy wynikają 
z nowych tarć na linii 
Przewozy Regionalne - 
Województwo Śląskie. 
Chodzi o tzw. połącze-
nia stykowe na grani-
cach województw. Cał-
kiem realna przyszłość 
to wycofanie się Prze-
wozów Regionalnych 
z ich obsługi. Wszystko 
przez horrendalne długi. 
Czy pasażerowie kolejną 
zimę zostaną na lodzie? 

Śmiało można powiedzieć, że 
pasażer ze Śląska, to pasażer 
najbardziej zaprawiony w 
bojach i w dodatku liczący 

głównie na siebie. Zwłaszcza, że tuż 
przed zimą pamięć jakby trochę się 
odświeża. - Cieplej się ubrać i zapla-
nować, że podróż nie będzie trwała 
30 czy 60 minut, tylko 2-3 razy dłużej 
- mówi Bartłomiej Rusiecki, pasażer 
Kolei Śląskich. Bo ten, kto myślał, 
że zeszłoroczny paraliż już nam nie 
grozi, grubo się myli. Tym razem 
zimowe zamieszanie wywołać mogą 
Przewozy Regionalne. - Chcielibyśmy 
uregulować należności wobec zarządcy 
infrastruktury kolejowej, sprzedając 
nasze nieruchomości. Ponieważ obec-
nie mamy kłopoty z ich sprzedażą, 
wystąpiliśmy do marszałków z prośba 
o pomoc - wyjaśnia Marta Milewska, 
Przewozy Regionalne. 

Przewozy Regionalne od mar-
szałków wszystkich województw chcą 
otrzymać w sumie 25 milionów zło-
tych. Na już! I myli się ten, który myśli, 
że województwa śląskiego gigantyczne 
długi państwowego przewoźnika nie 
dotyczą. Nadal województwo śląskie 
posiada prawie 10% udziałów w 
Przewozach Regionalnych, ale mimo 
to marszałek płacić nie zamierza. - 
Jesteśmy już po drugiej stronie rzeki. 
Co prawda trochę zmęczeni, troszkę 
ochlapani i z dużymi dziurami w 
kieszeniach, ale już za tymi proble-
mami - przekonuje Mirosław Sekuła, 
marszałek województwa śląskiego. 
Zarządca infrastruktury już niedługo 
może przejąć 1/3 całego taboru Prze-
wozów. Wtedy zniknąć mogą u nas 
połączenia między województwami, 
które na zlecenie Kolei Śląskich ob-
sługują teraz Przewozy Regionalne.

Udało nam się porozmawiać z 
konduktorem, który na co dzień jeź-
dzi na tzw. połączeniach stykowych. 
Mówi jasno. To będzie tragedia dla 
tysięcy podróżnych z województwa 
śląskiego. - Myślę, że musiałyby wrócić 
dyliżanse. Ktoś musiałby sobie wyna-
jąć autobusy i wozić tych ludzi. Nie ma 
szans, żeby oni przeszli na PKS-y, bo 
PKS obcina połączenia również - mówi 
konduktor Przewozów Regionalnych. 
A tabor Kolei Śląskich? - Jaki tabor 
Kolei Śląskich? Koleje Śląskie nie mają 
taboru – odpowiada.

Taboru, który z dnia na dzień był-
by w stanie przejąć od Przewozów 125 
połączeń. - Mówimy o perspektywie 
kilku miesięcy. Tabor Kolei Śląskich 
musiałby wzrosnąć o ok. 20-30 %. Tak 
samo personel. Musimy przygotować 
się i płynnie zrealizować obsługę 
tych połączeń stykowych - mówi 

Maciej Zaremba, rzecznik Kolei 
Śląskich. Marszałek województwa 
jednak jest spokojny - powtórki z 
grudnia 2012 roku, jego zdaniem, 
nie będzie. - Myślę, ze zima będzie 
znacznie przyjemniejsza również dla 
wszystkich korzystających czy z Kolei 
Śląskich czy Przewozów Regionalnych 
- mówi. Czyli patrzeć na prognozę i 
się modlić? - Modlić się zawsze warto 
- odpowiada.

O prawdziwy cud - dodają eks-
perci. - Jeżeli Przewozy Regionalne 
będą miały o 1/3 mniej taboru, to się 
załamie cały rozkład jazdy w Polsce. A 
Śląsk? My nie wozimy tylko pasażerów 
na Śląsku, ale są ścisłe powiązania z 
innymi regionami. Jeżeli tych pociągów 
regionalnych nie będzie, to również na 
Śląsku będą duże problemy - uważa 
prof. Marek Sitarz, Politechnika Ślą-
ska. Za które zapłacimy wszyscy - jeśli 
nie z własnego portfela, to na pewno 
nerwami. Ciosy, chyba tak z przyzwy-
czajenia, posypią się prawdopodobnie 
w jednym kierunku. - O wizerunku 
Kolei Śląskich to już naprawdę niewie-
le da się powiedzieć. To już naprawdę 
byłaby walka o przetrwanie dla nich 
- mówi Jacek Madeja, dziennikarz, 
Gazeta Wyborcza. I prawdopodob-
nie 40 milionów złotych, które chce 
dodatkowo w Koleje Śląskie wpompo-
wać marszałek województwa śląskie-
go, mogą na długo nie wystarczyć... 

Adam Sierak

Nowe ogrzewalnie, noclegow-
nie i bezpłatna infolinia. 
Od listopada rusza kolejna 

batalia, której celem jest pomoc 
bezdomnym w przetrwaniu zimy. 
Tej ostatniej w całym kraju zamarzło 
ponad 100 osób. Wielu z nich można 
było ocalić, ale albo nie przyjęli po-
mocy, albo pomoc przyszła za późno. 

Nawet z psem - towarzyszem 
życia, na ulicy trudno się odnaleźć. 
Jedni z przymusu, inni kierunek wy-
brali sami. Pan Stanisław Kulig stracił 
rodzinę i dom. Teraz nie pije, ale czasu 
już nie cofnie. Dach nad głową znalazł 
dopiero w częstochowskim ośrodku 
brata Alberta. Jak długo był pan na 
ulicy? - 20 lat się już poniewieram - 
odpowiada. Na poniewierkę skazana 
została też pani Anna. Razem z dwój-
ką dzieci uciekła z domu. - Alkohol i 
przemoc w rodzinie... dlatego tu tra�-
łam. Po prostu szukałam schronienia 
- mówi.

Schroniska i noclegownie jak co 
roku o tej porze coraz bardziej się 
zapełniają. Choć o�cjalnie otwarta 
została już drugiego listopada, to 
pierwszych lokatorów ta nowocze-
sna ogrzewalnia w Częstochowie 
przyjmie dopiero za kilka dni. Na 
jej budowę miasto wydało ponad 700 
tys. zł. - Problem narasta w okresie 
zimowym. Wtedy straż miejska i 
wszystkie służby miejskie muszą być 

postawione w stan gotowości, żeby nie 
doszło do jakiegoś nieszczęścia, do za-
marznięcia - wyjaśnia Włodzimierz 
Tutaj, Urząd Miasta w Częstochowie. 
Tu będzie można się nie tylko ogrzać, 
ale i doprowadzić do porządku, a tak-
że zjeść ciepły posiłek. Przyjmowane 
będą również osoby nietrzeźwe. - 
Miałem tam 2,5 promila. Na izbie 
wytrzeźwień, jak to na izbie, zimno 
- wspomina Zbigniew.

Ciepło i sucho jest w tej kato-
wickiej noclegowni, w której pracuje 
Adam Motyl. Na co dzień pomaga 
bezdomnym, ale jak przyznaje, wielu 
z nich nie przetrwa zimy, bo zamiast 
przyjąć pomoc, wybierają alkohol. - 
Jeżdżę ze strażą miejską na kontrole. 
Są porobione jakieś prowizoryczne sza-
łasy, ludzie przebywają w warunkach 
ekstremalnych - mówi. W przetrwaniu 
zimy ma pomóc specjalna infolinia 
dla bezdomnych, która jak co roku 
ruszyła 1 listopada. Pod numerem 800 
100 022 bezdomni i wszyscy, którzy 
chcą im pomóc, mogą uzyskać infor-
macje m.in. gdzie są wolne miejsca 
w noclegowni. - Ja powiem szczerze, 
że chciałbym naprawić swoje błędy. 
Wiem, że trudno tego dokonać, ale na 
błędach człowiek się uczy - podkreśla 
Piotr Strzępski, od 6 lat bezdomny.

Błędne myślenie, że wszyscy 
bezdomni sami sobie są winni i znie-
czulica na ich los - mogą okazać się 
tragiczne w skutkach. Każdej zimy, 
w wyniku zamarznięcia ginie kilka-
dziesiąt osób. Wielu z nich można 
było ocalić.

Przemysław Malisz

Na pomoc bezdomnym

Będzie kolejny 
zimowy kryzys?
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Skandal w Tychach

13 i 20-latkowie na jednym korytarzu. 
Miasto szukając oszczędności, po-
stanowiło połączyć Gimnazjum nr 5 
z Zespołem Szkół nr 4. Rodzice mówią 
o skandalu, bo poziom nauczania ich 
zdaniem znacznie się obniży. Do góry 
nogami zostanie wywrócony plan zajęć. 
- Te starsze dzieci, które już tutaj są, 
będę musiały mieć zajęcia po południu. 
Wiąże się to z wydłużonym czasem 
nauczania, a dzieci, które tu dojeżdża-
ją z dalszych stron, to nie wiadomo, 
o której wrócą do domu - mówi Marek 
Krupa, ojciec ucznia Zespołu Szkół nr 
4 w Tychach. W tym roku Zespół Szkół 
nr 4 obchodził 50-lecie istnienia. Od 
początku budynek był przystosowany 
do zajęć praktycznych. Sale, które dla 
uczniów technikum są niezbędne, tym 
z gimnazjum mogą nie przydać się wca-
le. - Nie mogę powiedzieć, że nie będą 
siedzieli w szkole dłużej, ale mogę 
z całą pewnością, że nie wydaje mi 
się, że dołączenie trzech oddziałów do 
szesnastu będzie dawało tak niesamo-
witą różnicę w czasie funkcjonowania 
szkoły - stwierdza Daria Szczepańska, 
zastępca prezydenta Tychów. W techni-
kum obecnie uczy się ponad czterystu 
uczniów, a z gimnazjum ma dołączyć 
kolejnych stu.

Nowa jakość w Pyrzowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy coraz 
bliżej swojej wymarzonej drogi star-
towej. Nowy pas umożliwi lądowanie 
i starty największych pasażerskich 
maszyn świata. Pierwsza warstwa 
nowej drogi jest już gotowa. Druga 
zostanie ułożona przyszłym roku. 
Ponadto w pyrzowickim porcie rozpo-
częły się prace ziemne przy budowie 
dróg szybkiego zjazdu tzw. speedway, 
pozwalających na opuszczenie przez 
samolot drogi startowej z prędkością 
nawet 90 km/h. Łączna wartość in-
westycji to 157 mln zł. Zakończenie 
wszystkich prac budowlanych pla-
nowane jest na trzeci kwartał 2014, 
natomiast samoloty będą mogły 
skorzystać z nowej infrastruktury rok 
później. W Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Katowice trwają również 
prace przy budowie infrastruktury no-
woczesnego systemu nawigacyjnego, 
który będzie wspomagał lądowania 
samolotów w warunkach ograniczonej 
widzialności i niskiego pułapu chmur 
- Instrument Landing System kategorii 
II. Zbudowana zostanie także sieć te-
letechniczna systemu METEO, w tym 
m.in. systemu informowania o wystą-
pieniu oblodzenia na nawierzchni.

Wypłaty zamiast wigilii

Dwa tysiące nauczycieli i innych pra-
cowników oświaty w Jaworznie żyło 
w niepewności, czy w najbliższym mie-
siącu dostaną wypłaty. Brakujące na 
pensje ponad 2,5 miliona złotych, mia-
ło zostać przesunięte z rezerwy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, ale nie zgodzili się na to 
radni. Podczas nadzwyczajnej sesji 
trwały poszukiwania pieniędzy w in-
nych miejscach. Ostatecznie nauczy-
ciele pieniądze, choć z poślizgiem, to 
jednak dostaną. Kosztem wigilii dla 
ubogich, czy dotacji dla Szczakowian-
ki. Nauczyciele mogą odetchnąć, głę-
boko wzdycha za to prezydent. - Nie 
mam pieniędzy na otwarcie przetargu 
na ważne plany zagospodarowania 
przestrzennego i na te rzeczy, które 
były zapisane w promocji, właśnie ta-
kie jak wigilia dla ubogich - mówi Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna.

Awantura po odwołaniu dy-
rektorki Szpitala Miejskiego 
nr 2 w Mysłowicach. Czy to 

ona chciała dobrze, czy lekarze, 
którzy oskarżyli ją o mobbing? Być 
może wyjaśni to dopiero sąd. Sprawę 
poruszono już podczas ostatnie sesji 
Rady Miasta. Decyzji prezydenta o 
odwołaniu Ewy Ficy nie rozumie 
część radnych. Urzędnicy tłumaczą, 
że nie było innego wyjścia, bo ośmiu 
lekarzy złożyło wypowiedzenia w 
trybie natychmiastowym. 

Broni nie składa. Tym bardziej, 
że ma poparcie wśród niektórych 
radnych. Odwołana przez prezyden-
ta kilkanaście dni temu dyrektorka 
Szpitala nr 2 w Mysłowicach, zamierza 
walczyć o swoje. - Będę występowała 
do sądu o niezasadne odwołanie mnie 
z funkcji. Wynajęłam kancelarię, po-
wiadomię wszystkie możliwe instytucje 
kontrolujące, by udowodnić, że pan 
prezydent tak naprawdę nie chciał 
rozpoznać problemu, tylko chciał się 
mnie pozbyć - zaznacza Ewa Fica.

Lekarze, którzy złożyli wypo-
wiedzenie, tłumaczyli, że nie widzą 
możliwości współpracy z panią 
dyrektor. - Sytuacja miała miejsce 
w środę. Okres wypowiedzenia tych 
lekarzy kończył się w piątek. Przez 
te trzy dni pani dyrektor starała się 
zapewnić obłożenie na oddziale. To 
niestety się nie udało - mówi Mariusz 

Wołosz, p.o. dyrektora w Szpitalu nr 
2 w Mysłowicach. Dlatego zwołano 
natychmiast radę społeczną, która 
większością głosów pozytywnie za-
opiniowała odwołanie jej z funkcji 
dyrektorki. - Kuriozum tego wszyst-
kiego jest to, że pierwsi, którzy złożyli 
wypowiedzenie pracowali na oddziale 
okulistycznym. Gdyby to może było 
gdzie indziej, to bym się jeszcze zasta-
nawiał. Okulistyka u nas w szpitalu 
jest takim odziałem sztandarowym 
- stwierdza Edward Lasok, prezydent 
Mysłowic. Ale to właśnie na tym 
oddziale wykryto pewne nieprawi-
dłowości w dokumentacji medycznej. 
Co ciekawe, wykazała je wewnętrzna 
kontrola przeprowadzona na polecenie 
byłej dyrektor. Jeszcze wcześniej, bo 
we wrześniu, nieprawidłowości w 
szpitalu wykrył też Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. - Powołałam zespół 

z lekarzy i wszystkich kierowników. 
Poinformowałam, że każdy oddział 
będzie kontrolowany pod względem 
dokumentów. Miało to na celu nie po-
lowanie i zwalnianie ludzi, ale żebyśmy 
wiedzieli, na ile możemy później w 
sądzie dochodzić swoich roszczeń - wy-
jaśnia odwołana dyrektorka Szpitala 
nr 2 w Mysłowicach.

Część radnych jest bardzo zasko-
czona, bo ich zdaniem była dyrektor 
dla szpitala zrobiła wiele dobrego. - Pan 
prezydent już się do tego przygotowy-
wał od jakiegoś czasu, ale mimo to 
nie spodziewałem się, że się zdecyduje 
się na ten krok - mówi Piotr Oślizło, 

Prawo i Sprawiedliwość. - Ta decyzja 
była dla nas zaskoczeniem. Jestem za 
panią dyrektor Ficową, ale myślę, że 
pan prezydent jeszcze poznaje okolicz-
ności. Być może zmieni swoją decyzję 
- mówi Teresa Bialucha, Mysłowickie 
Porozumienie Samorządowe. Na to 
raczej się nie zanosi. - Mówię: pani 
musi rozdzielić pewne sprawy, że jest 
pani dyrektorem, a nie związkowcem. 
Stało się troszeczkę inaczej i w związku 
z tym kon�ikt narastał - mówi Edward 
Lasok, prezydent Mysłowic.

Lekarze zarzucali dyrektor mię-
dzy innymi mobbing, czy brak chęci 
przyjmowania rezydentów na od-
działy. Choć o tym co tak naprawdę 
przelało czarę goryczy, nikt w szpitalu 
mówić nie chce. - Trudno mi dziś 
oceniać wzajemne relacje pomiędzy 
panią dyrektor a lekarzami. Przez 
długi czas byłem pracownikiem pani 
dyrektor i jest to dla mnie sprawa 
bardzo trudna. Nie chciałbym jej 
komentować - mówi Mariusz Wo-
łosz, p.o. dyrektora w Szpitalu nr 2 
w Mysłowicach. Wiadomo za to, że 
na 31 lekarzy za odwołaniem byłej 
dyrektor, podpisało się 29.

Tomasz Brzoza, Magdalena Loska

Najczęściej jest tak: albo 
wcześniejsze zapisy, albo 
kto pierwszy ten lepszy. 
Kolejki i pacjenci wycze-
kujący od bladego świtu 
- to także nie jest rzad-
kość w specjalistycznych 
przychodniach. Inaczej 
dostanie się do lekarza 
specjalisty bywa trudne. 
Chociaż bardzo powoli, 
to się jednak zaczyna 
coś zmieniać. Kolejne 
szpitale i przychodnie 
wprowadzają rejestra-
cję pacjentów przez 
internet, tak jak Szpital 
Powiatowy w Święto-
chłowicach. System 
kosztował tu ponad mi-
lion złotych.

Długie wyczekiwanie, poprze-
dzone wcale nie krótszym cze-
kaniem w kolejce do rejestracji. 

- Woli pani godzinki ranne czy 
popołudniowe?

- Popołudniowe.
- Mhm... to będzie czwartek.
I tak codziennie. Wszystko w 

jednym punkcie, w którym moż-
na się zarejestrować do trzynastu 
przyszpitalnych przychodni. Co roku 
tysiące pacjentów nie dostałoby się 
do lekarza, bez przejścia procedur 
"w okienku". Nerwy pacjentów ma 
ograniczyć nowoczesny system reje-
stracji internetowej. Zarejestrowanie 
się on line zajmuje nie więcej niż kilka 
minut. 

Pacjent musi wypisać wszystkie 
dane osobowe, dane kontaktowe ubez-
pieczyciela, czyli wybrać oddział Naro-
dowego Fundusz Zdrowia. Wszystko 
bez wychodzenia z domu. Wystarczy 
wejść na stronę internetową szpitala. Jest 
tylko jedno ale... - Pacjent musi raz poja-
wić się u nas jednak w przychodni celem 
wery�kacji swoich danych osobowych. 
Potem, po otrzymaniu już jednorazo-
wego hasła, pacjent loguje się - wyjaśnia 
Dariusz Skłodowski, prezes ZOZ Sp. z 
o.o. w Świętochłowicach. To udogod-
nienie, szczególnie dla tych pacjentów, 
którzy na leczenie przyjeżdżają spoza 
województwa śląskiego. - Jakieś 60 kilo-
metrów mieszkam stąd i przez internet 
pyk i już jestem zarejestrowany - mówi 

Ignacy Osiecki, mieszkaniec Olkusza. 
Świętochłowicki szpital to nie 

pierwsza placówka w województwie 
śląskim, która wprowadziła rejestrację 
on-line. Trzy miesiące temu podob-
ny system uruchomił Zespół Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. - Kiedyś było 
kilka zeszytów, w których rejestrowaliśmy 
wizyty lekarskie. W tej chwili codziennie 
mamy możliwość wydrukowania listy 
pacjentów - mówi o zmianach dr To-
masz Kciuk, Zespół Szpitali Miejskich 
w Chorzowie. Każdy, i to samodzielnie 
może tez wydrukować wyniki badań. 
Przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. 
Żeby skorzystać z tzw. „infokiosku” 
potrzebna jest karta NFZ i 50 gorszy. 
- Oczywiście z pewnymi zastrzeżenia-
mi, a mianowicie wyniki badań, które 
udostępniane są przez kiosk muszą być 
najpierw zarchiwizowane w naszym 
systemie - podkreśla dr n. med. Teresa 
Kurzawa, Zespół Szpitali Miejskich w 
Chorzowie. 

Szybka rejestracja czy dostęp do 
wyników badań nie zlikwidują jednak 
w przychodniach kolejek, bo żaden auto-
mat nie jest w stanie skrócić czekania na 
wizytę u lekarza. Niezastąpieni są wciąż 
ci, którzy zarządzają służbą zdrowia. 

Marcin Pawlenka

Personalne rozgrywki w Mysłowicach

Stawiają na on line
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W obliczu zachodzących zmian w 
infrastrukturze Katowic, Kurier 
Polski sprawdził jak odwiedzić 
miasto, korzystając z różnych 

środków transportu. Pod uwagę braliśmy czas 
dojazdu oraz jego koszt. Zdecydowaliśmy, że 
miastem, z którego chcemy dojechać do centrum 
Katowic będą Mysłowice. W gruncie rzeczy 
do wyboru były następujące środki lokomocji: 
rower, samochód, autobus, tramwaj i pociąg. 
Pierwszy wariant z góry skazany jest na niepo-
wodzenie. Warunki atmosferyczne i zbliżająca się 
zima, nie będą sprzyjały rowerowym podróżom. 

Zresztą nawet gdyby pogoda sprzyjała do podróż 
rowerem do Katowic to droga przez mękę. Ście-
żek rowerowych jest jak na lekarstwo, o stojakach 
rowerowych już nie wspominając. 

Dojazd samochodem to z wszystkich wy-
mienionych możliwości rozwiązanie najbardziej 
komfortowe. Ale czy na pewno? W przeciwień-
stwie do zatłoczonych autobusów i tramwajów w 
godzinach szczytu, podróż samochodem to jak 
jazda pierwszą klasą. Wszystko co dobre szybko 
się jednak kończy, bo prowadzone w Katowicach 
remonty skutecznie uprzykrzają kierowcą miły 
dojazd do pracy, a stanie o poranku w długim 
korku do najprzyjemniejszych rzeczy nie należy. 
I nawet gdy uda nam się wytrzymać wszelkie 
niedogodności, to stajemy w obliczu kolejnego 
problemu, jakim jest znalezienie parkingu. Pod 
tym względem Katowice nie odbiegają standar-
dem od innych dużych miast w Polsce. Mimo 
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, 
znalezienie miejsca parkingowego wygląda mniej 
więcej tak jak szukanie wody na pustyni. 

Zawsze możemy skorzystać z komunikacji 
miejskiej. Miasta Górnego Śląska mają to do 

siebie, że są dobrze skomunikowane ze stolicą 
województwa. Mysłowice są najlepszym tego 
przykładem. W tygodniu roboczym do Katowic 
dojedziemy tramwajem linii nr 14, który kursuje 
cztery razy w ciągu godziny (od godziny 20.00 – 
dwa kursy na godzinę). Bilet nie uwzględniający 
ulgi, w granicach dwóch miast kosztuje 3,80 zł., 
ale ten sam bilet zakupiony u motorniczego jest 
już droższy o złotówkę. Podróż do centrum Ka-
towic trwa zwykle około 25 minut. W ostatnich 
miesiącach bardzo skomplikowała się natomiast 
podróż autobusem. Remonty prowadzone na 
Zawodziu oraz od rynku w kierunku Spodka 
spowodowały, że autobusy miejskie z Mysłowic 
do Katowic kursują zmienioną trasą, dojazd 
trwa dłużej i co ciekawe dla samych pasażerów, 
tylko linie 77 i 149 dowiozą nas do centrum. 
Pozostałe autobusy kursują na Zawodzie, skąd 
trzeba się przesiąść do innego autobusu lub 
tramwaju, by dotrzeć do centrum Katowic. 
Koszt dojazdu autobusem miejskim KZK GOP 
to również wydatek 3,80 zł za bilet normalny, 
a u kierowcy podobnie jak w tramwaju za ten 
sam bilet zapłacimy złotówkę drożej. Oprócz 

wspomnianych powyżej mankamentów dojazd 
autobusem miejskim ma jeszcze jedną wadę. W 
ciągu tygodnia roboczego, linia nr 77 ma tylko 
30 kursów do Katowic. Między godziną 12.00, 
a 18.00 na jedną godzinę przypadają zaledwie 
dwa kursy, o połowę mniej niż w przypadku 
tramwajów.

Ostatnim wariantem, który braliśmy pod 
uwagę próbując dotrzeć z Mysłowic do Katowic 
była kolej – a właściwie Koleje Śląskie. Zgod-
nie z obowiązującym od 1 czerwca 2013 roku 
cennikiem usług przewozowych, cena biletu 
uzależniona jest od długości trasy, którą planu-
jemy pokonać – usłyszeliśmy w okienku dworca 
PKP w Mysłowicach. Podróż Kolejami Śląskimi 
jest stosunkowo krótka, bo około 16-17 minut. 
Minusem jest niestety cena za bilet i ilość kursów. 
Za bilet normalny podróżny zapłaci 4,20 zł czyli 
o 40 groszy więcej niż w przypadku autobusu czy 
tramwaju. Koleje Śląskie z Mysłowic do Katowic 
kursują jednak zaledwie 10 razy w ciągu doby, 
a między np. godziną 11.00 i 14.00, na pociąg 
trzeba czekać aż trzy godziny. Dla spieszącego się 
pasażera jest to wariant nie do zaakceptowania.

Przynajmniej kilka, jeśli nie 
kilkanaście razy w roku 
słyszymy w środkach maso-

wego przekazu apele o honorowe 
oddawanie krwi. Liczne kampanie 
społeczne przypominają, że w ten 
sposób możemy uratować komuś 
życie. I chociaż dawców nie brakuje 
to Regionalne Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa często narzekają, 
że krwi nie jest wystarczająco dużo. 
Z czego to wynika?

Aby w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Katowicach nie zabrakło krwi, tylko 
jednego dnia musi ją oddać około 400 
dawców. Największe zapotrzebowa-
nie jest na grupy uniwersalne, czyli 
0Rh- oraz 0Rh+. Liczby nie zawsze 
udaje się osiągnąć. Robert jest hono-
rowym dawcą od 20 lat. Przyznaje, 
że w ostatnich latach ma problem, by 
ją regularnie oddawać. Mieszkam w 
małej miejscowości, co oznacza że aby 

oddać krew jestem zmuszony dojeż-
dżać np. do Katowic. Nie jest to łatwe 
do pogodzenia, gdy ma się jeszcze na 
głowie obowiązki służbowe. Zgodnie 
z prawem każdemu pracownikowi, 
który odda krew należy się w tym 
dniu płatny dzień wolny. W praktyce 
jest tak, że pracodawca patrzy na to 
raczej nieprzychylnym okiem – tłu-
maczy Robert. A to dopiero początek 
problemów, z jakimi musi mierzyć się 
honorowy dawca krwi. Osoby dojeż-
dżające do Punktów Krwiodawstwa 
z małych miejscowości mogą liczyć 
na zwrot kosztów dojazdu. Niestety 
odbywa się to na podstawie biletu. A co 
z osobami, które dojeżdżają własnym 
samochodem? W takim przypadku nie 
możesz już liczyć na żadną rekompen-
satę – przyznaje rozgoryczony Robert i 
dodaje, że taka sytuacja zniechęca tych, 
którzy oddawali krew przez wiele lat i 
chcieliby ją nadal oddawać.

Jest jeszcze druga strona medalu. 
Zostając honorowym dawcą, każdy 

zyskuje pewne przywileje. Większość 
dawców nigdy się o nie upomina, 
w związku z czym nie zdaje sobie 
sprawy, że za dojazd do Centrum 
Krwiodawstwa przysługuje im zwrot 
kosztów. O innym przywilejach nawet 
nie ma co dyskutować – mówi Pan 
Zygmunt, honorowy dawca od 35 lat. 
Dziś zarówno w aptekach, jak i u leka-
rza rzadko można liczyć na przyjęcie 
poza kolejką, z racji tego, że się kiedyś 
oddawało krew – dodaje.

Krew ratującą życie drugiego 
człowieka może oddać praktycznie 
każdy. Przy różnego rodzaju ak-
cjach jak np. „Wampiriada” widać 
zaangażowanie także ludzi młodych, 
którzy dopiero wchodzą w dorosłe 
życie. Większość podziela pogląd, że 
jeżeli można oddać krew to dlaczego 
tego nie zrobić. Ale są i tacy, którzy 
myślą o tym w innych kategoriach. 
Adam przyznaje, że tzw. ekwiwa-
lent za oddanie krwi już mu nie 
wystarcza. Kilka czekolad, soczek i 

konserwa to zbyt mało. Zresztą po 
co oddawać krew honorowo czyli za 
darmo u nas, jak można to zrobić 
za pieniądze za granicą – wyjaśnia. 
I rzeczywiście krwiodawstwo w 
Polsce różni się bardzo od tego w 
innych krajach europejskich. W 
Czechach dawcy krwi mogą odli-
czyć sobie rocznie od podatku 70 
euro. Na Litwie ci, którzy oddali 
krew 40 razy, dostają państwową 
emeryturę. Jeszcze lepiej wygląda 

to w Austrii i Niemczech. W tych 
krajach za oddawanie krwi dawcy 
otrzymują pieniądze, i to niemałe. 
- aż 25 euro za standardowe 450 ml 
krwi, a dawcy płytek krwi –dwa 
razy tyle. Pod tym względem Polska 
wciąż pozostaje daleko w tyle. Jeżeli 
podejście do krwiodawstwa się nie 
zmieni, nadal będziemy świadkami 
sytuacji, w których szpitale będą 
wstrzymywały planowe operacji z 
powodu braku… krwi.

(Nie)Honorowi Dawcy Krwi?

Podróż przez mękę
Życie mieszkańców Katowic, 
jak i tych wszystkich, 
którzy do stolicy Górnego 
Śląska dojeżdżają np. do 
pracy czy do szkoły, na 
przestrzeni ostatnich 
miesięcy /roku zmieniło się 
diametralnie. Niekończące 
się remonty spowodowały, 
że miasto pogrążyło się 
w komunikacyjnym chaosie. 
Korki w centrum, zmienione 
trasy przejazdu autobusów 
i tramwajów. Jednym słowem 
koszmar. 

 Kamil Puternicki
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Zgłaszają skargi na policję, 
przychodzą po pomoc do 
Punktów Interwencji Kry-
zysowej. W ilu rodzinach 

województwa ma miejsce przemoc? 
Tak naprawdę nikt nie jest w stanie 
tego oszacować. Przemocy, która 
najczęściej łączy się z alkoholizmem, 
towarzyszy milczące przyzwolenie ro-
dzin o�ar. Wciąż obowiązuje zasada, że brudy trzeba prać w czterech ścia-

nach. Najczęściej identy�kowanymi 
ofiarami przemocy w rodzinie są 
kobiety i dzieci. Jednak dotyczy ona 
również mężczyzn, osób starszych 
i niepełnosprawnych. – Zgłasza się 
do nas coraz więcej poszkodowanych 
– mówi Ewa Pająk z Zespołu Pro�lak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. – 
Trudno jednak stwierdzić, czy świadczy 
to o nasilaniu się tego zjawiska, czy jest 
to raczej efekt większej świadomości 
o�ar. Podejście do sprawców przemocy 
się zmienia. To efekt akcji społecznych, 
które napiętnują przemoc. 

GDZIE SZUKAĆ  
POMOCY?

W Polsce mamy Ogólnopolskie 
Pogotowie dla O�ar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia", a od  1 stycz-
nia 2009 Telefon „Niebieska Linia”, 
gdzie dyżurują specjaliści, którzy m.in. 
udzielają wsparcia psychologicznego i 
kierują o�ary do lokalnych placówek, 
udzielających pomocy. 

– Wystarczy zadzwonić, a jeśli jest 
taka konieczność wzywamy Pogoto-
wie Ratunkowe i policję, udzielamy 
schronienia w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej, gdzie o�ara może przeby-
wać do trzech miesięcy – zapewnia Ewa 
Pająk. – Następnie powołujemy grupy 
robocze, złożone z różnych specjalistów, 
m.in. psychologa, prawnika, pracow-
nika socjalnego, w zależności od tego, 
jaka pomoc jest potrzebna rodzinie.

Podczas interwencji policji o�ara 
przemocy powinna mieć założoną 
„Niebieską Kartę”. Procedura ta po-
wstała w 1998 roku, a jej głównym 
założeniem było stworzenie dla 
policjantów standardu postępo-
wania podczas takiej interwencji i 
ujednolicenie powstających przy tej 
okazji dokumentów. Dokumentacja 
„Niebieskiej Karty" służy nie tylko 
rozpoznaniu przemocy, rejestracji 
przebiegu zdarzenia i jego skutków 
oraz zaplanowaniu pomocy, ale jest 
także wykorzystywana w postępowa-
niu przygotowawczym wszczynanym 
wobec sprawcy. Każde udokumen-
towane zdarzenie jest dowodem na 
ciągłość i powtarzalność przemocy. 
To ważne, gdyż większość spraw nie 

trafia do wymiaru sprawiedliwości 
właśnie z powodu braku dowodów. 
Wypełnienie „Niebieskiej Karty" 
nie jest równoznaczne ze złożeniem 
doniesienia o popełnieniu przestęp-
stwa. Nie stanowi więc podstawy do 
wszczęcia postępowania karnego, choć 
jeśli zawiadomienie zostanie złożone, 
Karta może być wykorzystana jako 
dowód procesowy. 

PRAWO  
W PRAKTYCE 

Problematykę przemocy domowej 
regulują dwa akty prawne: Kodeks 
Karny oraz Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, uchwalona 29 
lipca 2005 roku. Zawiera ona m.in. 
dwa niezwykle ważne rozwiązania 
prawne – zakaz zbliżania się spraw-
cy do pokrzywdzonego oraz nakaz 
opuszczenia przez sprawcę wspólnego 
miejsca zamieszkania. W praktyce 
oznacza to, że mąż który prześladuje 
rodzinę może być usunięty z domu 
z nakazem niekontaktowania się z 
nią. Dotychczas to kobieta uciekała z 
dziećmi i szukała schronienia. 

– Sąd może też nakazać prześla-
dowcy uczestnictwo w programach 
edukacyjno-korekcyjnych, gdzie po-
znaje mechanizmy przemocy i techniki 
radzenia sobie z własną agresją – mówi 
Ewa Pająk. 

Czy rozwiązania przyjęte w obo-
wiązującej ustawie zbliżyły nas do 
osiągnięcia zakładanego celu, jakim 
było skuteczniejsze przeciwdziałanie 

przemocy? Można powiedzieć, że 
wyszło nam jak zwykle. Często nakaz 
opuszczania lokalu przez sprawców 
nie jest realizowany, gdyż gminy nie 
posiadają lokalów zastępczych, a taki 
lokal mają obwiązek sprawcy zapew-
nić. „Niebieskie Karty” stosowane są 
zaledwie w kilkunastu procentach 
najpoważniejszych spraw. – Konieczne 
są szkolenia dla policjantów i proku-
ratorów w zakresie postępowania z 
ofiarami przemocy – mówi Halina 
Sobańska, prezeska Stowarzyszenia 
„Aktywne Kobiety” w Sosnowcu, 
organizacji, która działa w obszarze 
pomocy dla kobiet, które doświadczają 
przemocy. – Mam bezpośredni kontakt 
z o�arami, które często nie wiedzą, że 
policjant ma podczas interwencji obo-
wiązek założenia „Niebieskiej Karty”. 
Wiele spraw jest umarzana już na eta-
pie postępowania przygotowawczego, 
choć to policjanci i prokuratorzy powin-
ni zbadać, dlaczego o�ara przemocy 
odmawia współpracy, upewnić się, czy 
odmowa nie wynika z zastraszenia.

– O przemocy w rodzinie mówili-
śmy podczas czterech Kongresów Ko-
biet – mówi Halina Sobańska. – Prawo 
być może mamy dobre, ale nie jest 
ono realizowane, sprawcy najczęściej 
pozostają bezkarni, policja i sądy nie 
wykorzystują zapisów umożliwiających 
natychmiastowe oddzielenie sprawcy 
przemocy od o�ary. Rząd od 2005 roku 
nie zorganizował też ogólnopolskiej 
kampanii antyprzemocowej dotyczącej 
grupy najbardziej narażonej na prze-
moc – kobiet. 

Ilość InterwencjI 
dotyczących 

przemocy w rodzInIe 
2010 r. – 10013 
2011 r. – 9653 

lIczba 
pokrzywdzonych 

w wynIku przemocy 
domowej 2010 r.

– kobiety 9311 
– mężczyźni 1271 
– małoletni do 13 roku życia 
3074 
– małoletni pomiędzy 13-18 
rokiem życia 1432 

lIczba 
pokrzywdzonych 

w wynIku przemocy 
domowej 2011 r. 

– kobiety 9538 
– mężczyźni 1154 
– małoletni do 13 roku życia 
2785 
– małoletni pomiędzy 13-18 
rokiem życia 1308 

Dane Komendy Wojewódzkiej  
Policji w Katowicach

Portret sprawcy 
przemocy

dr katarzyna ślebarska, psycholog 
z unIwersytetu śląskIego: 

Sprawcy przemocy muszą czuć się panami sytuacji. Wszystko należy wykonać 
natychmiast, na rozkaz. Podnoszeniu poczucia siły służą wrzaski, wyzwiska, 
rozbijanie sprzętów. Ta demonstracja ma zastraszyć o�arę. Najczęściej 

sprawcą jest mężczyzna, a o�arą kobieta, która jest z reguły słabsza �zycznie, 
a jeśli ma dzieci w dodatku zagoniona i wiecznie zmęczona, przez co łatwiej ją 
sobie podporządkować  Sprawca izoluje o�ary od otoczenia, gdyż czuje, że poza 
domem są silniejsi od niego i sam może być potraktowany jak o�ara. Najczęściej 
boi się także osób i instytucji stających w obronie o�ary. W czasie interwencji 
policji po awanturze domowej twierdzi często, że jest niewinny, udaje potulnego, 
uprzejmego, rzeczowego. Wie, że każda interwencja z zewnątrz może zakończyć 
jego wpływ na o�arę. Izolowanie jej daje mu poczucie władzy absolutnej.

Sprytnie manipuluje uczuciami ofiary, wszelkimi sposobami stara się 
osłabić jej pozycję w domu, doprowadza do tego, że to ona czuje się winna i ma 
świadomość, że bez sprawcy sobie nie poradzi. Jednak coraz częściej o�ary mają 
świadomość, że mogą szukać pomocy i stają się silniejsze. Wówczas sprawca kie-
ruje agresję na dzieci, które nie mogą się obronić, w ten sposób pośrednio atakuje 
o�arę.  Prawie wszyscy sprawcy byli w dzieciństwie krzywdzeni, zaniedbywani, 
bici czy molestowani seksualnie. Smutna przeszłość nie zwalnia jednak nikogo 
o obowiązku panowania nad agresją. 

W czterech ścianach
Przemoc w rodzinie najczęściej łączy się z alkoholizmem,  towarzyszy jej milczące przyzwolenie rodzin ofiar. 

– Co ja mam zrobić? 
Rozwieść się, a może 
separacja? – zastanawia 
się Agnieszka, 
matka dwójki dzieci. 
Scenariusz jej życia 
od lat pisze mąż. Jest 
współwłaścicielem 
mieszkania, a ona nie 
może znaleźć pracy. 
Ile razy słyszała – nie 
dam ci pieniędzy, 
jesteś złą matką, 
zabiorę dzieci, wyrzucę 
cię z mieszkania. 
Jak w takiej sytuacji 
zachować godność? 

 Iwona Kolasińska
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Pokładami węgla w Jaworznie największe 
zainteresowanie wykazuje kopalnia Ka-
zimierz-Juliusz z Sosnowca, której kończy 
się ten surowiec. Szef Solidarności w so-

snowieckiej kopalni Grzegorz Sułkowski nie ma 
wątpliwości:  Pozostało nam do wydobycia jeszcze 
1,5 do maksymalnie 2 mln ton węgla. Zbliżamy 
się nieuchronnie do końca wydobycia co nastąpi w 
2018 bądź w 2019 roku. A przecież pamiętajmy, że 
załoga Kazimierza-Juliusza liczy ponad 1000 osób.

Co dalej (się z nimi stanie)? Ratunkiem dla 
górników ma być wznowienie działalności kopalni 
Jan Kanty. W nieczynnym zakładzie prowadzono 
już odwiert badawczy, który potwierdził obecność 
dużej ilości złóż węgla. Odwiert zakończono na głę-
bokości 400 metrów, dzięki temu mamy pewność, 
że w kopalni są duże złoża węgla. Teraz będziemy 
się starać o koncesję na jego wydobycie – dodaje 
Grzegorz Sułkowski. 

Procedury są jednak czasochłonne i przede 
wszystkim skomplikowane. W przetargu wybrano 
już co prawda �rmę, która będzie przygotowywała 
materiały pod wniosek koncesyjny, ale do samego 

złożenia wniosku droga jest daleka. Muszą zostać 
określone koszty całego przedsięwzięcia, potrzebny 
jest również raport środowiskowy. Związkowcy 
szacują, że wniosek koncesyjny uda się złożyć naj-
później do marca 2014 roku.

Interesują nas pokłady na głębokości 500-600 
metrów, a dokładnie tzw. pokład 510, gdzie zalega 
znakomity węgiel – wyjaśnia Roman Tabiś, rzecznik 
prasowy kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. 
Według wstępnych szacunków przyszła inwesty-
cja w Jaworznie wymaga nakładów �nansowych 
w przedziale 600-800 mln złotych. Wiele będzie 
zależało od środków przeznaczonych na infra-
strukturę kopalni w Jaworznie. Roman Tabiś nie ma 
wątpliwości: wydobywanie węgla w Janie Kantym 
będzie niczym innym jak tylko projektowaniem od 
podstaw nowego zakładu. Być może w projekt uda 

się zaangażować prywatnych partnerów z Polski 
lub zagranicy.

Wciąż nie jest jeszcze rozstrzygnięta kwestia, 
w jaki sposób kopalnie z Sosnowca i Jaworzna 
zostaną połączone. Dyrekcja kopalni rozważa 
różne warianty. Pierwszy zakłada wykorzystanie 
szybów Witold I i Witold II kopalni Jan Kanty i 
ich pogłębienie. Drugi przewiduje przekopanie 
się od strony Sosnowca do nieczynnej kopalni, z 
wykorzystaniem szybu Maczki, który położony jest 
najbliżej Jaworzna. Kluczowe decyzje w tej sprawie 
jednak nie zapadły – dodaje Roman Tabiś.

W Jaworznie do tematu wznowienia działalno-
ści kopalni Jan Kanty podchodzą bardzo ostrożnie. 
Wydobycie węgla było częścią historii Jaworzna. 
Nikt z władz miasta nie jest przeciwny, by ponownie 
kopalnia została uruchomiona. Musimy jednak 

rozważyć wszystkie korzyści i skutki, jakie przynie-
sie za sobą wydobycie węgla – tłumaczy Sebastian 
Kuś Naczelnik Biura Promocji  i Informacji Urzędu 
Miasta Jaworzno. Nie może się to odbyć kosztem 
mieszkańców, infrastruktury. 

To właśnie konsekwencje wynikające z eks-
ploatacji pokładów węgla wzbudzają w Jaworznie 
najwięcej pytań. Musimy podjąć dyskusje na temat 
sposobów bezpiecznego wydobywania surowca, 
tak aby obie strony czyli mieszkańcy i kopalnia 
były usatysfakcjonowane. Nowe miejsca pracy 
są potrzebne, ale działalność zakładu nie może 
powodować degradacji terenów miejskich – dodaje 
Sebastian Kuś.

Jest i druga, lepsza strona medalu. Wznowienie 
działalności kopalni Jan Kanty to szansa na nowe 
miejsca pracy. Dla wszystkich. Zarówno dla gór-
ników sosnowieckiej kopalni, jak i mieszkańców 
Jaworzna. Wstępne założenia przewidują, że w Janie 
Kantym może znaleźć pracę nawet 2,5 tysiąca ludzi. 
Biorąc pod uwagę wysokie bezrobocie w Jaworznie, 
jest to niewątpliwie optymistyczna wiadomość. 
Kolejny pozytywny aspekt to �nanse. Władze miast, 
w których funkcjonują zakłady górnicze, zawsze 
mogą liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu z 
tytułu eksploatacji terenów, znajdujących się w gra-
nicach samorządu. W dobie kryzysu gospodarczego 
zastrzyk gotówki dla Jaworzna pozwoliłby uporać 
się z wieloma problemami, które dziś ograniczają 
właśnie �nanse.

Jeżeli kopalnia Jan Kanty zostanie reaktywo-
wana, to pracy przy wydobywaniu najcenniejszego 
na Śląsku surowca nie powinno zabraknąć na co 
najmniej 20-30 lat. A w kolejce czeka (do eksploata-
cji) już kolejny nieczynny zakład górniczy – KWK 
Mysłowice. Tu podobnie jak w Jaworznie istnieją 
poważne podstawy, by sądzić, że w kopalni są 
jeszcze nieodkryte pokłady węgla.

R E K L A M A

Kopalnia Jan Kanty 
wznowi działalność? 

Zlikwidowana 12 lat 
temu kopalnia Jan 
Kanty  (dawniej Komuny 
Paryskiej) w Jaworznie 
może wznowić wydobycie 
węgla. Przeprowadzony 
na początku roku odwiert 
badawczy potwierdził 
obecność „czarnego kruszcu”.  
Zdaniem ekspertów w kopalni 
może zalegać nawet 25 mln 
ton węgla. Uruchomienie 
wydobycia może być dla 
całego regionu szansą na nowe 
miejsca pracy.

 Kamil Puternicki



Był nierozerwalnie związany z 
Ruchem. Zresztą chyba nie mo-
gło być inaczej skoro urodził się 
i mieszkał zaledwie 200 metrów 

od boiska „na Kalinie”. Jak zawsze pod-
kreślał tu był jego dom, tu miał rodzinę 
i przyjaciół. W koszulce „Niebieskich” 
zagrał aż 237 spotkań, strzelając 168 goli. 
Znakomita skuteczność pod bramką 
rywali dała mu czwarte miejsce w kla-
sy�kacji najlepszych strzelców polskiej 
ekstraklasy. Więcej goli strzelali tylko: 
Ernest Pohl, Lucjan Brychczy i Tomasz 
Frankowski. Cieślik grał fenomenalnie 
w Ruchu, ale także w narodowych bar-
wach. Na trwałe w historii polskiego 
futbolu zapisał się mecz rozegrany na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie 20 
października 1957 roku. Polska ogra-
ła wówczas Związek Radziecki 2-1, a 
legendarnego bramkarza Lwa Jaszyna 
pokonał dwukrotnie Gerard Cieślik.

- Ten mecz i jego bramki strzelane 
ZSRR były symboliczne dla jego i nie 
tylko jego pokolenia – wspomina na 
oficjalnej stronie internetowej Ru-
chu, Edward Lorens – były trener i 
zawodnik „Niebieskich”. Ja jednak 
wspominam Pana Gerarda głównie 
jako niesamowicie dobrego, ciepłe-
go człowieka. Niestety, odszedł od 
nas człowiek innej generacji. Takich 
ludzi jest już coraz mniej na świecie. 
Związany z jednym klubem, jednym 
środowiskiem – dodaje.

Cieślik trzykrotnie z Ruchem 
świętował Mistrzostwo Polski. Z 
reprezentacją Polski grał na Igrzy-
skach Olimpijskich w Helsinkach w 
1952 roku. W „biało-czerwonych” 

barwach zagrał w sumie 45 razy, 
strzelając 27 goli. Mimo, że w ka-
drze nie zaliczył wymaganych 60 
spotkań, dołączył do grona „Wy-
bitnego reprezentanta Polski”, a w 

1969 roku otrzymał tytuł piłkarza 
50-lecia.

- Ja poznałem Pana Gerarda w 
momencie, gdy sam zacząłem tre-
nować w Ruchu, jak dostałem się do 
pierwszej drużyny, to spotykaliśmy się 
już codziennie w klubie – wspomina 
były zawodnik Ruchu, Albin Wira. 
Gerard Cieślik żył klubem, liczył się 
dla niego tylko Ruch, całe serce, życie 
poświęcił „Niebieskim”. Był wspa-
niałym piłkarzem, ale także wielkim 
człowiekiem. Takich ludzi jest coraz 
mniej na świecie, a ten rok jest dla 
Ruchu niezwykle bolesny. Straciliśmy 
Jerzego Wyrobka, Henryka Duszę, a 
teraz Gerarda Cieślika….

Gerard Cieślik był szanowany na 
boisku, ale i poza nim. Po zakończe-
niu kariery piłkarskiej szkolił mło-
dzież, a nawet przez chwilę pierwszą 
drużynę Ruchu. Tadeusz Małnowicz 
wspomina Cieślika przez pryzmat 

tego, w jaki sposób podchodził do 
ludzi młodych, uczących się dopiero 
piłkarskiego fachu. Gdy byłem za-
wodnikiem codziennie spotykaliśmy 
się w klubie, potem trenował w Ruchu 
mojego syna Tomka, któremu dawał 
nie tylko piłkarskie, ale także życiowe 
wskazówki. Znałem także doskonale 
jego żonę Krystynę, która nam pił-
karzom Ruchu zawsze kibicowała. 
To była bardzo fajna rodzina, ostatni 
raz widzieliśmy się na jednym z me-
czów Ruchu i wtedy nic jeszcze nie 
zapowiadało choroby Pana Gerarda. 
Składam tą drogą najszczersze kon-
dolencje jego bliskim.

Prezes chorzowskiego klubu, Da-
riusz Smagowicz na o�cjalnej stronie 
internetowej Ruchu stwierdził, że dziś 
brakuje słów, które byłyby w stanie 
opisać żal i ból, który czują wszyscy po 
odejściu Gerarda Cieślika. Nie potra�ę 
sobie wyobrazić, że już nigdy nie spo-
tkamy się na stadionie przy Cichej, nie 
porozmawiamy o meczu, nie powspo-
minamy dawnych sukcesów. Pan Ge-
rard Cieślik dzięki pasji, determinacji i 
ciężkiej pracy stał się nie tylko jednym 
z najlepszych napastników w historii 
chorzowskiej drużyny, ale w dziejach 
polskiego futbolu. Całą swoją piłkar-

ską karierę, co we współczesnym 
świecie sportu jest ewenementem, 

był związany z Ruchem Chorzów. Był 
wzorem do naśladowania i prawdziwą 
inspiracją dla kolejnych pokoleń za-
wodników rozpoczynających swoją 
przygodę z piłką. W trudnych mo-
mentach pamięć o jego osiągnięciach 
i przywiązanie do barw klubowych 
pozwalało nam czerpać siły i dawało 
wiarę, że nadejdą dla Cichej lepsze 
czasy. To dzięki takim ludziom Ruch 
słusznie nazywany jest legendą bez 
końca. Panie Gerardzie osierociłeś nas 
wszystkich…

Były prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz na 
łamach „Przeglądu Sportowego” pod-
kreślił, że Gerard Cieślik to drugi po 
Kazimierzu Górskim skarb narodowy 
polskiego futbolu. Nic dodać, nic ująć. 
Cieślik był wspaniałym piłkarzem 
i równie wspaniałym, skromnym 
człowiekiem. I taki zostanie przez nas 
zapamiętany.
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W czwartek 7 listopada o godz. 19.00 na 
stadionie Ruchu rozpocznie się specjalna 
adoracja, podczas której rodzina, przyja-

ciele i kibice będą mogli pożegnać Gerarda Cieślika.
Na murawie stadionu zostanie wystawiona 

trumna z ciałem Zmarłego, przy której modlitwę 
odmówi ks. Mirosław Friedrich. Będzie to ostania 
wizyta ś.p. Gerarda Cieślika w miejscu, które 
tak kochał, i z którym związał całe swoje życie. 
Zapraszamy wszystkich sympatyków do uczest-
nictwa w tej szczególnej uroczystości. Dla tych, 
którzy nie będą mogli pojawić się na pogrzebie 

Pana Gerarda, będzie to ostatnia okazja, by złożyć 
hołd i uczcić Jego pamięć. Pogrzeb odbędzie się w 
piątek, 8 listopada. Msza żałobna rozpocznie się 
o godzinie 11.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym 
przy ulicy Farnej 3. Gerard Cieślik spocznie na 
cmentarzu przy ulicy Granicznej 5 w Chorzowie 
Batorym. 

Po uroczystościach zapraszamy sympatyków 
Ruchu, którzy będą towarzyszyć ikonie „Niebie-
skich” w ostatniej drodze, na spotkanie  w Domu 
Kultury "Batory", przy ulicy Stefana Batorego 6.

Nie żyje 
legenda „Niebieskich”

W niedzielę, 3 listopada piłkarska Polska pogrążyła się w żałobie. W wieku 86 lat zmarł w Chorzowie Gerard 
Cieślik, legenda Ruchu i reprezentacji Polski. Ci, którzy mieli okazję grać z Panem Gerardem czy też poznali go 
w innych okolicznościach, wspominają, że był wspaniałym sportowcem, ale i skromnym, dobrym człowiekiem.

Ostatnia wizyta przy Cichej

 Kamil Puternicki

Z dnia na dzień przybywa zniczy ku pamięci Gerarda Cieślika
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Każdy, kto interesuje sie piłką nożną zostawi w pamięci Gerarda Cieślika w nieco innym wymiarze. 
Dla mnie pozostanie w pamięci jako dobry i niesamowicie skromny człowiek, otaczany sympatią, 

szacunkiem i życzliwością, taki jak o nim pisał w "Gońcu Górnośląskim" w 2009 roku Damian Bączyk.

Gerard Cieślik urodził się 29 
kwietnia 1927 roku w Wiel-
kich Hajdukach. Można po-
wiedzieć, że od najmłodszych 

lat uganiał się za piłką. Jego rodzinny 
dom od pierwszego boiska Ruchu na Ka-
linie dzieliło tylko 200 metrów. Cieślik 
swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał 
na ulicy, pierwszą piłką był zbitek szmat, 
a o butach piłkarskich mógł tylko po-
marzyć. Biegał boso, a co wieczór mały 
Gerard przechodził istne piekło, gdy 
obdarte nogi wkłada do miski z ciepłą 
wodą. Legenda rodziła się więc w bólach, 
a nie miała nawet jeszcze sześciu lat.

Pierwszą swoją bramkę Cieślik 
strzelił w meczu, w którym chłopcy 
z ulicy 16 lipca grali na rówieśników 
z ulicy Kaliny. Gerard był oczywiście 
najmniejszy na boisku, ale z racji tego, 
że to on załatwił piłkę musiał zostać 
wpuszczony na boisko.

Podwórko dla Cieślika stało się więc 
pierwszą szkółką piłkarską, w której 
zbierał szlify. O talencie Cieślika wie-
dzieli jego koledzy z podwórka, sąsiedzi, 
którzy czasem przychodzili pooglądać 
mecze a także jego pani wychowaw-
czyni z Przedszkola nr 2 w Wielkich 
Hajdukach. Gabrysiowa tak dbała o 
najlepszego piłkarza przedszkola, że 
czasem przygotowywała dla niego jego 
ulubioną galaretkę owocową.

Cieślik kiedy tylko mógł przychodził 
oglądać treningi pierwszego zespołu 
Ruchu Chorzów.

- Tam była okazja pokopać prawdzi-
wą skórzaną piłką. Stawałem za bramką 
i czekałem, aż ktoś nie tra�. Zacząłem 
ją podawać piłkarzom. Kiedyś jednak 
wpadłem na pomysł, żeby spróbować 
tra�ć w poprzeczkę, bo wtedy piłka do 
mnie wróci. Udawało się i to całymi 
seriami. Czasami przerywały to dopiero 
krzyki zdenerwowanych zawodników – 
opowiada Cieślik.

Podczas jednego z treningów, 
chłopców oglądających zajęcia wezwał 
kierownik drużyny juniorów pan Gorol. 
- Powiedział, że każdy z nas może strzelić 
po rzucie karnym, a kto zrobi to najlepiej 
dostanie się do drużyny juniorów Ruchu. 
Strzeliłem celnie w samo okienko i od 
razu pan Gorol powiedział, że w następny 
czwartek mam się pojawić na treningu. 
Byłem tak przejęty, że nie zdążyłem na-
wet podziękować - dodaje Gerard Cieślik.

Radość nie trwała jednak długo. 
Wybuchła II Wojna Światowa, a wraz 
z nią Cieślik przeżył pierwszy dramat.

- Rok 1939 zaczął się dla mnie...
fantastycznie. Od dziecka byłem wiel-
kim fanem Ruchu. Marzyłem o tym, by 
kiedyś samemu zagrać dla „niebieskich”. 
I właśnie w 1939 moje marzenie się speł-
niło. Jako dwunastolatek rozpocząłem 
treningi w drużynie juniorów Ruchu. 
Któż mógłby przypuszczać, że ten rok 
to będzie początek wielkiego koszmaru? 
Samego dnia 1 września nie pamiętam 

zbyt dokładnie, zresztą 
przez całe życie starałem się 
nie wracać wspomnieniami 
do wojny, to był dla mnie 
zbyt bolesny okres. Do dziś 
nie mogę patrzeć na wojnę 
nawet w telewizji. Przez nią 
straciłem brata i ojca, tra�-
łem do obozu jenieckiego. To 
były straszne czasy. Ludzie 
nie mieli co jeść, a o skórzanej 
piłce ja i moi koledzy mo-
gliśmy tylko pomarzyć. Na 
szczęście Polska jest teraz 
wolnym krajem. Apeluję do 
polityków, żeby nigdy już nie 
doprowadzili do takiej trage-
dii, która spotkała nie tylko 
mnie, ale i miliony rodzin 
na całym świecie! - mówił 
w jednej z publikacji Cieślik.

17 letni Cieślik piłkę 
zamienił na karabin. Wraz 
z innymi rekrutami w 1945 roku został 
wysłany na ostre ćwiczenia do Danii. 
Zanim się jednak skończyły, tra�ł na 
front w sam środek walk. Gdy tylko 
ktoś przysnął, a pojawiała się kontrola 
od razu kula w łeb. Cieślik mówił, że 
na froncie łopata jest ważniejsza od ka-
rabinu, bo tylko dzięki niej wykopiesz 
szybko schron.

Mało kto wie, że Cieślik przez wojnę 
już nigdy mógłby nie kopnąć piłki, nie 
założyć „niebieskiej” koszulki Ruchu. 
Życie tego wybitnego zawodnika w 
pewnym momencie wisiało na włosku.

Blisko 30 tysięcy jeńców, a wśród 
nich Gerard Cieślik maszerowało do 
Brandenburga nad Hawelą. Tam zało-
żono obóz jeniecki, w którym przyszły 
zawodnik Ruchu miał spędzić kilka 
kolejnych miesięcy. W Brandenburgu 
Cieślik spotkał innego piłkarza Teodora 
Wieczorka z AKS-u Chorzów, który naj-
pierw wybił z głowy Gerardowi palenie 
papierosów, a krótko później uratował 
życie.

Zsyłki do łagrów na Syberię lub w 
inne rejony ZSRR były powszechne. 
Rosjanie wybrali 100 kolejnych ludzi 
gotowych do wywiezienia. Wśród nich 
był Cieślik, który już siedział w bydlę-
cym wagonie, gotowym do wywiezienia. 
Wtedy to też pojawił się Teodor Wieczo-
rek, który w łagrze jeździł z towarem. Jak 
tylko dowiedział się, że wśród skazanych 

na zesłanie jest nazwisko Cieślika zrobił 
wielki szum. Gerard do dziś nie wie jak 
to się stało, że interwencja Wieczorka 
przyniosła skutek. Jesienią 1945 roku 
Cieślik został zwolniony do domu.

Gdyby nie pomoc Wieczorka Cieślik 
prawdopodobnie nie przeżyłby zsyłki na 
Sybir, a i także profesor Jan Miodek nie 
mógłby nam teraz w niezwykły sposób 
opowiedzieć o Gerardzie.

- Wszystko zaczęło się w 1953 roku . 
Było parę dni po meczu z Lechią Gdańsk. 
Ruch wygrał 1:0 a bramkę strzelił właśnie 
Cieślik. Siedziałem z rodzicami przy lo-
dach w tarnogórskiej kawiarni Sedlaczka, 
kiedy nagle mój tata powiedział „Janek 
patrz, kto tam siedzi, to Gerard Cieślik.” 
Ojciec wziął mnie za rękę i podeszliśmy 
do stolika, przy którym siedział Cieślik. 
Oczywiście byłem tak przejęty, że nie 
mogłem słowa z siebie wykrztusić. Zrobił 
to za mnie ojciec, który w moim imieniu 
spytał „Dlaczego z Lechią wygraliście 
tylko 1:0”. Pan Gerard tylko po swojemu 
się roześmiał i odpowiedział „To bardzo 
dobrze, że taki młody a już się sportem 
interesuje”. Byłem tak przejęty, że nie spa-
łem całą noc – wspomina swoje pierwsze 
spotkanie z Cieślikiem, profesor.

Dla Miodka na zawsze w pamięci 
pozostanie pierwsze spotkanie Ruchu, 
na które wybrał się w 1954 roku.

- Ruch grał wówczas z Legią War-
szawa. Na boisku było wielu wspaniałych 

zawodników, ale ja oka nie 
spuszczałem z Gerarda Cie-
ślika. To dla niego przysze-
dłem na to spotkanie. Ruch 
wygrał 1:0. Ileż tam było 
wspaniałych pojedynków 
Cieślika z bramkarzem 
Legii, Edwardem Szym-
kowiakiem - relacjonuje 
z wielką skrupulatnością 
profesor Miodek, tak jakby 
ten mecz odbył się wczoraj.

Wielki fan Cieślika nie 
ukrywa, że w swoim mło-
dzieńczym życiu przeżył 
tak wielki szok, że rodzice 
nie mogli go uspokoić.

- Listopad, środa i 
znowu pamiętny rok 1954. 
Ruch gra zaległe spotkanie 
z Gwardią Warszawa. 
Myślałem wtedy że gwar-
dia walczy o pietruszkę, 

zwycięstwo Ruchu to tylko formalność. 
Wygrywamy pewnie i zdobywamy 
kolejny tytuł mistrza Polski. Szybko ze 
szkoły pobiegłem na stadion. Wchodzę 
a tu 0:0. Już się trochę zaniepokoiłem. 
Po przerwie Ruch od razu zaczął ata-
kować., ale strzegący bramki Gwardii 
Tomasz Stefaniszyn wychodził cało z 
opresji. Nagle na stadionie konsternacja. 
O nic nie walcząca Gwardia zdobywa 
bramkę po jednej z kontr, a jej autorem 
Baszkiewicz. Ruch dziesięć minut przed 
końcem wyrównał. A później to już istne 
oblężenie bramki Gwardii. Słupki, po-
przeczki, strzały, parady Stefaniszyna. 
Cieślik nie mógł pokonać bramkarza. Na 
stadionie tylko jęk zawodu. Choć Ruch 
w tabeli zjednał się punktami z Polonią 
Bytom i ŁKS-em Łódź to mistrzostwa 
nie zdobył. W moim domu prawdziwa 
histeria, szok - mówi profesor Miodek 
chyba jeszcze do dziś nie mogący po-
godzić się z tą porażką. Wynik ten był 
również wielkim ciosem dla kibiców 
Ruchu. Którzy już wręcz przyzwyczaili 
się do zdobywania tytułów mistrzow-
skich. Bowiem chorzowianie na czele z 
Cieślikiem trzykrotnie zdobywali mi-
strzostwo Polski w latach 1951, 1952 i 
1953. W drużynie „Niebieskich” rozegrał 
w sumie 249 spotkań strzelając w nich 
177 bramek, co jest rekordem klubo-
wym. Gerard Cieślik zawsze pozostał 
wierny Ruchowi Chorzów. Był kuszony 

przez inne kluby – miał propozycje m.in. 
ze Szkocji, Stanów Zjednoczonych czy 
Belgii. O mały włos nie został piłkarzem 
Centralnego Wojskowego Klubu Sporto-
wego Warszawa – jednak rozkaz samego 
marszałka Rokossowskiego sprawił, że 
został w Ruchu. Dobra gra Cieślika, jak 
i całego zespołu sprawiła, iż wraz z czte-
rema drużynowymi kolegami znalazł 
się w ekipie olimpijskiej na igrzyska w 
Helsinkach w 1952 roku.

- Z całym szacunkiem dla Kazimie-
rza Górskiego, Kazimierza Deyny, Zbi-
gniewa Bońka i wielu innych wspaniałych 
piłkarzy ale moim piłkarskim Bogiem 
na zawsze pozostanie Gerard Cieślik. W 
tamtych latach nie można było nie kibi-
cować Ruchowi i małemu napastnikowi 
, który był niezwykle szybki i wspaniale 
wyszkolony technicznie. Każde moje spo-
tkanie z Gerardem czy nawet mówienie 
o nim przez telefon to dla mnie wielkie 
przeżycie. Zresztą słyszy to pan w moim 
głosie. Pamiętam, że kiedyś na jednym 
z meczy Ruchu dostąpiłem zaszczytu 
obejrzenia spotkania na trybunie obok 
Cieślika, a jak kibice krzyknęli jego i 
moje nazwisko, to przeszły mnie ciarki. 
Takich rzeczy się nie zapomina. Wezmę 
je ze sobą do grobu – mówi profesor Jan 
Miodek.

Cieślik w Reprezentacji Polski wy-
stąpił 45 razy – strzelił 27 goli. Dwa 
najsłynniejsze gole strzelił radzieckiemu 
bramkarzowi w meczu Polska – ZSRR 
na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 
Polacy wygrali 2:1, a najsłynniejszy i 
najlepszy wówczas bramkarz świata 
Lew Yaszyn dwukrotnie skapitulował 
po strzałach napastnika Ruchu.

- Nie mogłem jechać na to spotkanie. 
Byłem chory, leżałem w łóżku i nasłuchi-
wałem transmisji w radiu. 100 tysięcy 
ludzi na stadionie. Dwie bramki Cieślika 
, istne szaleństwo, Yaszyn pokonany, 
wszyscy nosili Cieślika na rękach. Był 
wówczas najpopularniejszym polskim 
sportowcem. Pamiętam jak po meczu 
ze Związkiem Radzieckim całą gazetkę 
szkolną poświęciłem temu spotkaniu. Ten 
mecz z 20 października 1957 roku mogę 
porównać tylko do jednego wydarzenia. 
Porównywalną euforię wywołał wybór 
Karola Wojtyły na papieża – dodaje 
profesor Miodek.

Za swoje występy w Reprezentacji 
Polski Cieślik został członkiem Klubu 
Wybitnego Reprezentanta, w którym 
jest jedynym mającym na swoim koncie 
mniej niż 60 występów z orłem na piersi. 
W 1969 roku został wybrany najlepszym 
piłkarzem 50-lecia Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 25 lat później zajął piąte 
miejsce.

Gerard Cieślik urzeka wszystkich 
swoją wrodzoną skromnością i natu-
ralnym ciepłem. Potrafi godzinami 
rozmawiać o piłce w niezwykle inte-
resujący sposób. Patrząc na Gerarda 
Cieślika można odnieść wrażenie, że 
świat na chwilę zwolnił a całe piłkarskie 
zdziczenie w ogóle nie ma miejsca.

Król królów
Nie ulega wątpliwości, że gdyby na świat przyszedł w czasach wszechobecnej 

telewizji i internetu, jego nazwisko wymawiano by nie tylko w kraju nad Wisłą. 
Wyprzedził swoją epokę, był wzoren dla innych sportowców - to najczęściej wyrażane 

opinie o Gerardzie Cieśliku. Zasłynął przede wszystkim z bramek strzelanych 
w Reprezentacji Polski i Ruchu Chorzów, któremu był wierny przez całą karierę.

 Damian Bączyk
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Zatrzymanie dilera

Ponad 13 000 „działek” dilerskich 
metaamfetaminy nie tra� na ry-
nek. Policjanci z Dąbrowy Gór-

niczej oraz funkcjonariusze Służby 
Celnej zatrzymali posiadacza znacz-
nej ilości narkotyków, którym okazał 
się 27-letni mieszkaniec miasta. Teraz 
grozi mu nawet 10 lat więzienia.

W wyniku wspólnych działań w 
jednym z mieszkań na terenie dąbrow-
skiej dzielnicy „Reden” funkcjonariusze 
ujawnili 1,3 kilograma metaamfetatmi-
ny, której czarnorynkowa wartość to 
prawie 50 tys. zł. Narkotyk miały zostać 
rozprowadzone na terenie Śląska i Zagłę-
bia. Podejrzany został objęty policyjnym 
dozorem, zastosowano również wobec 
niego poręcznie majątkowe. Dąbrowia-
nin musiał oddać też swój paszport.

Wpadł w Holandii

Był jednym z groźniejszych prze-
stępców działających na terenie 
naszego województwa. Figurował 

na tzw. TOP liście osób poszukiwanych. 
Teraz przebywa już w areszcie śledczym. 
28-latek został zatrzymany na podsta-
wie Europejskiego Nakazu Aresztowania 
w Holandii. Podejrzany o liczne przestęp-
stwa kryminalne może za więziennymi 
kratami spędzić nawet 12 lat.

28-letni Sylwester S. ma bogatą prze-
szłość kryminaną. Kiedy w 2002 roku 
opuścił mury zakładu karnego, ponownie 
zajął się przestępczą działalnością. Od 
2002 do 2010 dopuścił się licznych prze-
stępstw kryminalnych. Ma na swoim 
koncie napady na placówki bankowe, 
włamania do mieszkań, sklepów, zakładu 
jubilerskiego i lombardu. W 2008 roku 
do tej długiej listy doszła jeszcze czynna 
napaść na policjantów. Podczas napa-
dów często korzystał z niebezpiecznych 
przedmiotów. Tak było chociażby w 2010 
roku, kiedy z bronią w ręku napadł w 
Świętochłowicach na mieszkankę tego 
miasta. W sumie śledczy zarzucają mu 
27 przestępstw kryminalnych. Trzy lata 
temu poszukiwaniami 28-latka zajęli się 
policjanci z Zespołu Poszukiwań Celo-
wych Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach. Ustalili oni, że poszukiwany 
sześcioma listami gończymi może ukry-
wać się poza granicami naszego kraju, 
gdzie nie zaprzestał swojej przestępczej 
działalności. Za mężczyzną wydano Eu-
ropejski Nakaz Aresztowania. W sierpniu 
tego roku, dzięki współpracy śląskich i 
holenderskich policjantów, poszukiwany 
został zatrzymany. Przed kilkoma dniami 
został on przetransportowany do Polski. 
Teraz przebywa w areszcie śledczym. 
Grozi mu do 12 lat więzienia.

Powtórka z rozrywki

Swoiste "deja vu" przeżyli poli-
cjanci z chorzowskiej drogów-
ki. Dwukrotnie w ciągu jednego 

dnia zatrzymywali tego samego pija-
nego kierowcę, w tym samym samo-
chodzie. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Kierowca opla corsy został zatrzy-
many po raz pierwszy na ulicy Wiejskiej 
w Chorzowie. Jak się okazało 27-letni 
mieszkaniec Świętochłowic prowadził 
auto, mając 0,68 promila alkoholu w 
organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Po 
wykonanych czynnościach mężczyzna 
wrócił do domu, a samochód zabez-
pieczyli jego znajomi. Godzinę później 
mundurowi przeżyli swoiste "deja vu". 
Na ulicy Legnickiej ten sam patrol 
zauważył znajomego opla, którego pro-
wadził ponownie 27-latek. Tym razem 
wynik badania na zawartość alkoholu 
wykazał, że mężczyzna we krwi ma 0,44 
promila. Jak widać wcześniejszy wybryk 
nie skłonił go do re�eksji. Ten incydent 
nie ujdzie mu na jednak na sucho. Za 
popełnione przestępstwo i wykroczenia 
grozi mu wysoka grzywna, a nawet kara 
do 2 lat więzienia. 

Śmierć na torowisku

Policjanci z Częstochowy wyja-
śniają okoliczności zdarzenia, 
w którym śmierć poniósł 31-let-

ni częstochowianin, a ciężkich obra-
żeń ciała doznała towarzysząca mu 
25-letnia kobieta. Ustalenia policjan-
tów wskazują, iż częstochowianie prze-
bywali na torowisku kolejowym przy 
ulicy Warszawskiej w Częstochowie, 
gdzie zostali potrąceni przez przejeż-
dżający pociąg.

Do zdarzenia doszło 1 listopada po 
godzinie 21.00, na ulicy Warszawskiej 

w Częstochowie. Wszystko wskazuje 
na to, iż częstochowianie udali się na 
torowisko, aby zapalić znicz w miej-
scu gdzie kilka lat temu zginął ich 
znajomy. Najprawdopodobniej wtedy 
zostali potrąceni przez przejeżdżają-
cy pociąg. O leżącej przy torowisku 
kobiecie poinformował policjantów 
przechodzący mężczyzna. W wyniku 
dalszych czynności policjanci ujawnili 
znajdujące się niedaleko w krzakach, 
zwłoki, 31-letniego częstochowianina. 
Przewieziona do szpitala ranna kobieta 
jest w stanie ciężkim. Okoliczności tego 
zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane 
przez policjantów.

Z tasakiem  
na policjantów

Policjanci z Tychów interwenio-
wali wobec pijanego mieszkań-
ca tego miasta, który zaatakował 

funkcjonariuszy tasakiem. Munduro-
wi szybko obezwładnili i zatrzymali 
agresora. Decyzją prokuratora 50-la-
tek został objęty policyjnym dozorem. 
Grozi mu teraz do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Do zdarzenia doszło w Tychach na 
ulicy Mąkołowskiej. Policjanci udali 
się do jednego z domów, aby wyjaśnić 
powód blokowania linii alarmowej 997. 
Na miejscu policjanci zastali pijanego 
mężczyznę, który w pewnym momencie 
zaatakował ich ostrym, niebezpiecz-
nym narzędziem. Ruszył w kierunku 
policjantów wymachując tasakiem i nie 
reagując na polecenia wydawane przez 
mundurowych. Dzięki szybkiej reakcji 
stróżów prawa nie doszło do tragedii, 
a awanturnik został obezwładniony. 
Policjanci uporali się z mężczyzną i 
przewieźli go do komendy. Następnie 
poddali go badaniu na zawartość alko-
holu i okazało się, że mężczyzna miał 
ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 

Prokurator zastosował wobec 50-latka 
środek zapobiegawczy w postaci poli-
cyjnego dozoru. Agresorowi za czynną 
napaść na funkcjonariuszy publicz-
nych grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Zatrzymani  
pseudokibice

Do policyjnego aresztu trafi-
ło 9 pseudokibiców z Olszty-
na. Wszyscy usłyszeli zarzu-

ty naruszenia nietykalności cielesnej 
i znieważenia policjantów w związ-
ku z pełnieniem przez nich obowiąz-
ków służbowych.

Do ataku na policjantów doszło w 
sobotę około 16.00. Funkcjonariusze 
eskortowali na stadion przy ulicy Buko-
wej w Katowicach kibiców z Olsztyna. 
Podczas przemarszu kibice odpalali 
race i zachowywali się agresywnie. Nie 
stosowali się również do poleceń wyda-
wanych przez policjantów. W pewnym 
momencie w stronę funkcjonariuszy 
zaczęli rzucać kamieniami i puszkami 
z piwem. Aby odeprzeć atak i przywró-
cić porządek, policjanci oddali użyli 
pałek służbowych i miotaczy gazu, co 
zapobiegło dalszej agresji. Zatrzymano 
dziewięciu najbardziej agresywnych 
pseudokibiców. Wszyscy tra�li do po-
licyjnego aresztu i zostali przesłuchani. 
Trzech podejrzanych przyznało się 
do winy i dobrowolnie poddało karze 
jednego roku pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na 3 lata. O losie pozosta-
łych sześciu pseudokibiców zadecyduje 

prokurator.

Grozili wysadzeniem 
komendy

Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego w Bielsku-Białej zatrzy-
mali dwóch bielszczan, którzy 

dwukrotnie zadzwonili na numer alar-
mowy Policji z informacją o podło-
żeniu bomby w bielskiej komendzie 
i komisariatach.

Po raz pierwszy zadzwonili w so-
botni wieczór 19 października. Z infor-
macji przekazanych przez rozmówcę na 
numer alarmowy wynikało, że wysadzi 
w powietrze komendę i komisariaty w 
Bielsku-Białej. Po raz drugi sprawca 
zadzwonił z tą samą informacją w ko-
lejną sobotę 26 października. Policyjne 
obiekty zostały sprawdzone przez pi-
rotechników. Bomby nie znaleziono. 
Kryminalni szybko ustalili, że związek 
z tymi zdarzeniami mogą mieć dwaj 
bielszczanie w wieku 28 i 32 lat. Sprawcy 
przyznali się do wywołania fałszywych 
alarmów w komendzie i komisariatach. 
Jak zgodnie oświadczyli dzwonili, bo 
chcieli sobie zaimponować odwagą. Star-
szy z nich był dodatkowo poszukiwany 
listem gończym, gdyż czeka go blisko 
roczna odsiadka za wcześniejsze kon-
�ikty z prawem. Za obecne przestępstwo 
zatrzymanym może grozić nawet do 8 
lat więzienia. O ich losie rozstrzygnie 
prokuratura oraz sąd.

Rozpoznajesz?  
Zadzwoń!

Bytomscy policjanci poszukują 
sprawcy napadu na sklep ogól-
nospożywczy przy ul. Orzegow-

skiej. Do zdarzenia doszło 1 września 
tego roku. Na podstawie zeznań świad-
ków powstał portret pamięciowy po-
szukiwanego przestępcy... 

Sprawca, grożąc nożem ekspedient-
ce, skradł pieniądze z utargu. Rysopis 
poszukiwanego: mężczyzna w wieku 
około 30 lat, wzrostu około 180 cm, 
włosy ciemne, ścięte na „jeżyka”, twarz 
szczupła, nos spiczasty, wąski. Ubrany 
był w: kurtkę tzw. wiatrówkę koloru 
niebieskiego i czarne buty sportowe.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc 
w ustaleniu sprawcy tego przestępstwa, 
proszone są o kontakt z policjantami 
Wydziału Kryminalnego KMP w By-
tomiu ul. Powstańców Warszawskich 
74, tel. (32) 388 82 80, 997 i 112, lub z 
najbliższą jednostką Policji.

Przez cztery dni ponad 
5800 śląskich policjantów 
dbało o bezpieczeństwo 
osób odwiedzających 
groby swoich najbliższych. 
Warunki atmosferyczne przez 
większą część weekendu 
sprzyjały kierowcom, co 
przełożyło się na mniejszą 
niż w latach ubiegłych ilość 
niebezpiecznych zdarzeń na 
drogach. Niepokojąca jednak 
jest ilość osób, które wsiadły 
za kierownicę po alkoholu.

W akcję zaangażowanych było 
w województwie śląskim 
łącznie 5817 policjantów. 

W trakcie przedłużonego weekendu, 
na śląskich drogach życie straciły 
3 osoby. Odnotowano natomiast 
znacznie mniej niż w ubiegłym roku 
wypadków i kolizji, których było od-
powiednio 25 i 384, podczas gdy w 

roku 2012 - 43 i 545. W wypadkach 
drogowych ranne zostały 32 osoby, 
czyli również mniej niż w roku ubie-
głym, kiedy rannych było 52.

Najbardziej niepokojącym zjawi-
skiem jest utrzymująca się nadal na 
wysokim poziomie liczba kierowców, 
którzy prowadzili swoje pojazdy w 
stanie nietrzeźwości. W tym roku 
zatrzymano 172 takich kierujących 

(2012 - 174). Fakt ten wskazywać 
może na przyzwolenie społeczne na 
wsiadanie za kierownicę po spożyciu 
alkoholu. Niejednokrotnie kierowcy 
po zakrapianym obiedzie, czy kolacji, 
podróżują z całą swoją rodziną, która 
niejako zgadza się na to, że pijany za 
kierownicą naraża ich życie i zdrowie, 
stanowi też zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Podsumowanie akcji „Znicz”
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Zakładając, że odżywiamy się w sposób 
prawidłowy, spożywając produkty bogate 
w składniki odżywcze można dojść do 
wniosku, że przyjmowanie dodatkowych 

preparatów nie jest nam potrzebne. Niestety więk-
szość z nas odżywia się źle. Zalecaną ilość warzyw 
i owoców spożywa tylko około 10% społeczeństwa. 
Prowadzi to do powstawania niedoborów witamin 
i minerałów. Również ilość spożywanego w diecie 
błonnika jest zdecydowanie za mała. Produkty 
spożywcze kupowane w sklepach są w większości 
przypadków produktami przetworzonymi prze-
mysłowo i zawierają znacznie mniej substancji 
odżywczych a zdecydowanie więcej soli, cukru 
i środków konserwujących. Dostępne w handlu 
warzywa pochodzą często z upraw szklarniowych 
co powoduje, że nie zawierają one tak dużej ilości 
witamin i minerałów jak warzywa uprawiane w 
sposób tradycyjny. Badania pokazują, iż rośliny 
uprawne mają coraz mniej magnezu, żelaza, miedzi 
i innych pierwiastków śladowych. Powodowane 
jest to między innymi powszechnym stosowanie 
nawozów sztucznych oraz mniejszą zawartością 
tych pierwiastków w glebie. Można zatem powie-
dzieć, iż dla większości z nas uzupełnienie diety 
o substancje, które nie są dostarczane z pożywie-
niem w zalecanych ilościach jest jak najbardziej 
korzystne. Według badań Instytutu Żywności i 
Żywienia w Warszawie w diecie osób dorosłych 
stwierdzono zbyt niską zawartość witaminy E. W 
miesiącach jesienno-zimowych dieta pokrywała 
zaledwie 40 – 60% zapotrzebowania na witaminę 
C. Potwierdzono także za niskie spożycie wapnia, 
magnezu, potasu i mikropierwiastków (cynku, 
miedzi, selenu, jodu). Ponadto nasza dieta jest zbyt 
uboga w nienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza 

omega-3), gdyż spożywamy za mało ryb i olejów ta-
kich jak rzepakowy czy lniany. Jednak jak pokazały 
badania ilość dostarczanej z pożywieniem witaminy 
A przekraczała dzienne zapotrzebowanie. W takich 
przypadkach, kiedy nasza dieta pokrywa potrzeby 
organizmu podawanie dodatkowej porcji witamin 
czy innych substancji w postaci tabletek jest wręcz 
niebezpieczne. Niebezpieczne może okazać się rów-
nież przekraczanie zalecanych dawek dziennych. W 
przypadku witaminy A skutki przedawkowania są 
wyjątkowo poważne. Początkowo zbyt duża ilości 
witaminy A w organizmie objawia się: drażliwo-
ścią, zmniejszonym apetytem, swędzeniem. W 
wyniku dalszego przedawkowania mogą pojawić 
się: zmęczenie, wypadanie włosów, bóle stawów i 
bóle kostne, zaburzenia w pracy wątroby i śledziony, 
zmniejszone uwapnienie kości mogące skutkować 
osteoporozą. W przypadku kobiet w ciąży hiper-
witaminoza może skutkować wadami wrodzonymi 
u dzieci. Odnotowano także przypadki śmiertelne 
spowodowane przedawkowaniem witaminy A spo-
wodowane głównie spożyciem wątroby niektórych 
zwierząt. Głównie zwierzęta polarne mają wysokie 
stężenie tej witaminy. Do wielu zgonów dochodziło 
w trakcie wypraw polarnych gdy uczestnicy tych 
wypraw próbowali ratować się spożywając upolo-
wane zwierzęta. Na przykład wątroba niedźwiedzia 
polarnego zawiera śmiertelną ilość witaminy A 
przekraczającą 300 razy dzienne zapotrzebowanie 
człowieka. 

Kolejną witaminą, której przedawkowanie 
może być niebezpieczne jest witamina D, jednak 
w tym przypadku przekroczenie dopuszczalnych 
stężeń w organizmie jest raczej niemożliwe przy 
zastosowaniu standardowych dawek leczniczych. 
Może się jednak zdarzyć w wyniku pomyłki bądź 

ogromnego błędu w dawkowaniu. Początkowe 
objawy przedawkowania to: brak łaknienia, bóle 
brzucha, zaparcia, wymioty, bóle głowy, osłabienie, 
senność, u małych dzieci zaś słabe przyrosty masy 
ciała i zahamowanie rozwoju psychoruchowego. 
W wyniku przewlekłego, znacznego nadmiaru 
witaminy D może wystąpić kamica lub wapnica 
nerek, zwapnienia w tkankach miękkich a nawet 
uogólniona demineralizacja kośćca. W wyniku 
zaburzonej gospodarki wapniem może dochodzić 
do zaburzeń pracy serca i układu nerwowego. Ostre 
przedawkowanie pozostałych witamin jest także 
możliwe jednak w większości przypadków jest 
mniej groźne dla naszego zdrowia. 

Kolejnym ważnym aspektem przy podjęciu 
decyzji o przyjmowaniu suplementów jest wybór 
określonego produktu. Wybierając samodzielnie z 
bogatej oferty różnych producentów warto zwrócić 
uwagę na fakt czy zakład w którym powstają suple-
menty zapewnia wysoką jakość produktów. Ważną 
wskazówką może być posiadanie standardu GMP 
czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. Good 
Manufacturing Practice). Taki standard zapewnia 
wysoką jakość, czystość użytych surowców oraz 
pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem su-
rowców. Producent posiadający certy�kat jakości 
na pewno pochwali się tym faktem na opakowaniu 
lub swojej stronie internetowej.

Innym ważnym czynnikiem na który powin-
niśmy zwrócić uwagę jest skład. Często dokonując 
wyboru między dwoma preparatami wybieramy 
ten, który w jednej tabletce zawiera więcej sub-
stancji czynnej pomijając jednocześnie rodzaj 
użytej substancji. Bardzo dobrym przykładem na 
zilustrowanie tego problemu są preparaty magnezu. 
Producenci reklamują swoje produkty podkreślając 

przede wszystkim zawartość substancji w jednej 
tabletce w przeliczeniu na gramy. Taka informacja 
absolutnie nie odzwierciedla wyższości jednego 
preparatu nad innym, gdyż pomija zupełnie za-
gadnienie jakim jest biodostępność preparatu, czyli 
ilość substancji, która uwolni się z tabletki bądź 
kapsułki, zostanie wchłonięta i dostanie się do 
krwi. Ta ilość dostępna w krwiobiegu zależna jest 
nie tylko od ilości substancji spożytej w preparacie 
ale również od jego postaci chemicznej. Wiadomo, 
iż magnez najlepiej przyswaja się ze związków 
organicznych takich jak: asparaginian, mleczan 
lub cytrynian. Inną dobrze przyswajalną formą jest 
tzw. chelat aminokwasowy. Tabletki zawierające 
magnez pod taką postacią nie mogą zawierać du-
żych dawek magnezu, bo byłyby zwyczajnie trudne 
do połknięcia. Z kolei najtańsze formy zawierające 
tlenek, chlorek lub węglan magnezu charakteryzują 
się znacznie mniejszą biodostępnością. W efekcie 
spożywając lepiej przyswajalny związek w mniej-
szej ilości uzyskujemy większe stężenie we krwi 
i silniejsze działanie preparatu. Dokonując więc 
świadomego wyboru preparatu może okazać się, 
że niekoniecznie najtańszy w zakupie suplement 
jest dla nas najlepszym wyborem.

Czy zatem suplementy są nam potrzebne? W 
większości przypadków zdecydowanie tak, jed-
nak wybór właściwych preparatów powinien być 
poprzedzony odpowiednią konsultacją u specja-
listy zaś my sami powinniśmy stosować się do 
zaleceń dotyczących dawkowania. Również wybór 
określonego preparatu powinien być wyborem w 
pełni świadomym a nie tylko wynikiem mody czy 
reklamy w mediach. Jedno jest pewne – warto zain-
teresować się własnym zdrowiem, gdyż to najlepsza 
inwestycja w przyszłość.

 dr n. med. Marek Dzielicki

Suplementy 
- czy są nam potrzebne?
Zgodnie z definicją suplementy 
diety stanowią uzupełnienie 
diety wzbogacając ją 
w niezbędne dla zdrowia 
składniki takie jak witaminy, 
minerały lub inne substancje 
egzogenne. Wiadomo także, 
iż zdrowa, zbilansowana 
dieta powinna być źródłem 
wszystkich potrzebnych nam 
składników odżywczych. 
Czy zatem potrzebujemy 
dodatkowej porcji witamin, 
minerałów i innych substancji 
w postaci tabletek? 
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W zimowych warunkach osoby, które nie 
wymagają korekcji wzroku, powinny 
stosować odpowiednie do zimowych 

warunków okulary, aby poprawić jakość widzenia 
i zapobiec niepotrzebnemu zmęczeniu. Spraw-
ny wzrok kierującego pojazdem ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpiecznego poruszania się po 
drogach, szczególnie zimą. 

Rozwój cywilizacyjny i związane z nim rosnące 
natężenie ruchu na drogach powoduje wzrost liczby 
bodźców docierających do kierowcy. W ruchu 
drogowym o średnim natężeniu może to być 5 
bodźców/minutę, natomiast w ruchu o dużym 
natężeniu miejskim nawet 120 bodźców/minutę. 

Wśród kierowców warto zwrócić szczególną 
uwagę na osoby powyżej 40. roku życia. Wielu z 
nich jeździ samochodem codziennie. Nie wszyscy 
mają jednak prawo jazdy wydane na czas określo-
ny, ze względu na stwierdzoną wadę wzroku. I to 
niezależnie od faktu, że wyniki badań pokazują, 
iż prawie 50% kierowców z tej grupy może mieć 
nieskorygowane wady wzroku, w tym ukrytą nad-
wzroczność. Większość osób nie jest świadoma 
istotnego pogorszenia jakości widzenia, ponieważ 
zmiany te postępują powoli. Regularne badania 
kierowców po 40. pozwoliłyby monitorować stan 

układu wzrokowego, a w konsekwencji prawidłową 
korekcję wzroku kierowców i bezpieczną jazdę. 
Należy podkreślić, że rozwiązania takie zostały już 
wprowadzone w wielu krajach. 

Kierowcy muszą do-
skonale widzieć 
to co jest daleko, 
blisko i na odle-
głości pośrednie. 
Dla właściwej 
korekcji wzroku, 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 
oraz komfortu użyt-
kowa nia oku larów 
najlepszym wskazaniem 
będą więc dla tych osób okulary 
progresywne. Tak samo jak teraz powszechne jest 
pytanie specjalisty dobierającego okulary czy dana 
osoba pracuje przy komputerze, tak obowiązkowe 
powinno stać się pytanie, czy będzie ona w okula-
rach prowadziła samochód. Szczególnie kierowca 
musi mieć odpowiednio dobraną korekcję wzroku, 
gwarantującą komfortowe widzenie na wszystkie 
odległości. Ze względu na rozłożenie mocy korek-
cyjnych w soczewkach progresywnych, tym łatwiej 
się przyzwyczaić do okularów progresywnych, im 

wcześniej zaczniemy je nosić, nawet jeżeli będzie to 
użytkowanie okazjonalne. 

W SŁOŃCU I ŚNIEGU

Należy szczególnie zadbać o to, by poprawiać 
jakość widzenia w warunkach niedostatecznej 
widoczności. Jednym z najbardziej uciążliwych 
zjawisk, z jakimi zmagają się kierowcy, są oślepiające 
odblaski. Odbite światło spolaryzowane jest bardzo 
intensywne i może oślepiać. Zakłóca informacje o 

kolorze i w przypadku prowadzenia samochodu po-
woduje dyskomfort oraz ograniczenie widoczności. 
Wiele wypadków samochodowych spowodowanych 
jest właśnie przez nie. W zimie ich źródłem jest 
najczęściej mocno święcące słońce i jego odbicia 
od ośnieżonej drogi, dlatego zarówno osoby z wadą 

wzroku, jak i bez niej po-
winny zwracać uwagę, by 

okulary do prowadzenia 
samochodu o tej porze 
roku gwarantowały 
dobrą widoczność oraz 

odpowiednią ochronę.
Długie godziny spędzane „za kółkiem” często 

powodują pieczenie, ból i suchość oczu. Zatem 
bez względu na rodzaj noszonych okularów kie-
rowcom można szczególnie polecić soczewki z 
powłoką antyrefleksyjną, zapewniającą większą 
przejrzystość soczewek, tym samym poprawiające 
komfort widzenia. Nowoczesne, wielowarstwowe 
powłoki antyrefleksyjne, chronią też soczewkę 
przed zarysowaniem oraz ułatwiają użytkowanie 
okularów. To wszystko podnosi komfort widzenia 
i niweluje efekt szybkiego męczenia się oczu, np. 
związany z wielogodzinnym wytężaniem wzroku, 
podczas prowadzenia samochodu, w trudnych 
warunkach zimowych. 

Specjaliści twierdzą, że jesienią 
i zimą częste infekcje u przed-
szkolaka to norma. Jednak gdy 

Twoje dziecko po raz kolejny w ciągu 
jednego miesiąca zaczyna kaszleć, 
ma katar i gorączkuje, zaczynasz się 
niepokoić. Czy jest to może objaw 
jakiejś poważnej, niezdiagnozowanej 
wcześniej choroby, czy może układ 
odpornościowy dziecka jest osłabiony 
i należałoby go wzmocnić?

Kolejna w sezonie infekcja u dziecka 
dla rodziców zazwyczaj stanowi udrękę. 
Oprócz konieczności zdecydowania, 
kto tym razem weźmie zwolnienie, i 
niepokoju, jak przyjmie to szef, dochodzi 
też troska o to, czemu dziecko często 
choruje. Zanim jednak zaczniecie się de-
nerwować, warto wiedzieć, że kilkulatek 
ma prawo, a nawet powinien chorować, 
bo to między innymi dzięki infekcjom 
kształtuje się odporność dziecka. Sęk w 
tym, że infekcje nie powinny nękać go za 
często, gdyż osłabia to układ immunolo-
giczny, przez co choruje jeszcze częściej.

Gdyby odpowiedź na to pytanie 
można było zawrzeć tylko w jednym 
słowie, brzmiałaby ona: nieprędko. 
Proces kształtowania się odporności 
jest bowiem bardzo skomplikowany, 
dlatego układ immunologiczny uzyskuje 
pełnię zdolności obronnych dopiero ok. 

12. roku życia. Infekcje częściej łapią te 
dzieci, które chodzą do przedszkola, 
niż te, które siedzą z babcią w domu – 
po pierwsze łatwiej wtedy o kontakt z 
innym chorym dzieckiem, po drugie 
zaś rozłąka z rodzicami to dla dziecka 
często ogromny stres, który zwiększa po-
datność na zakażenia. Zdaniem lekarzy 
normą jest 6–8 infekcji przebiegających z 
gorączką w ciągu roku. Jeżeli jest ich wię-
cej bądź też dziecko łapie poważniejsze 
choroby – np. zapalenie płuc – konieczna 
jest wizyta u specjalisty, który oceni, z 
jakiego powodu tak często choruje.

Zazwyczaj pierwszą metodą wzmoc-
nienia dziecka, która przychodzi rodzi-
com do głowy, są preparaty wspierające 
odporność. W aptekach jest ich wiele, a 
ten właściwy najlepiej wybrać wspólnie 
z pediatrą. Często chorującemu ma-
luchowi można podawać tran, preparaty 
z wyciągiem z jeżówki purpurowej lub 
witaminy. Cenne są także probiotyki – 
dobre bakterie, które m.in. uszczelniają 
nabłonek jelit, nie przepuszczając do 
krwiobiegu bakterii ani wirusów. Na 
efekty kuracji trzeba będzie poczekać 
kilka miesięcy. Warto ją połączyć z 
innymi metodami. Oto one:

- minimum godzina dziennie na 
dworze. Dzięki temu organizm będzie le-
piej reagował na zmianę temperatury, co 
zaowocuje rzadszymi przeziębieniami.

- hartowanie. Gwałtowne zmiany 
temperatury uczą organizm, jak ma so-
bie radzić ze zmianą pogody. Podczas 
spaceru w chłodny, ale bezwietrzny 
dzień zdejmuj dziecku czapkę – najpierw 
na 5, po kilku dniach na 10 minut.

- urozmaicona dieta. Im bogatsze 
menu, tym większa pewność, że organi-
zmowi nie brakuje żadnych witamin ani 
minerałów. Dziecko powinno codzien-
nie jeść warzywa oraz owoce, nabiał, 
chude mięso, a 2 razy w tygodniu ryby. 
Odporność poprawi także wzbogace-
nie posiłków w produkty zawierające 
probiotyki (jogurty, mleko acydo� lne, 
ke� ry).

- nawilżone powietrze. Centralne 
ogrzewanie czy klimatyzacja wysuszają 
śluzówki w gardle i nosie, przez co zaraz-
ki łatwiej wnikają do organizmu. Kilka 
razy dziennie wietrz mieszkanie oraz 
nawilżaj powietrze. Śluzówki można też 
nawilżać wodą morską w spreju.

- dodatkowe szczepienia. Szczepion-
ki podnoszą ogólną odporność, gdyż 
organizm produkuje wówczas więcej 
przeciwciał. Często chorującym dzie-
ciom lekarze proponują szczepionki 
wzmacniające – zawiesiny z cząstecz-
kami bakterii najczęściej wywołujących 
choroby. Układ odpornościowy dziecka 
może na nich „potrenować” i wytworzyć 
zdolność do ochrony.

Czas wzmocnić odporność 
dziecka przed zimą

Kierowco, zadbaj o swój wzrok i bezpieczeństwo. 
Przed zimą wymień okulary
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Miałeś ostatnio dużo szczęścia – teraz 

szybko przywieź potrzebne dokumenty. Twój 
optymizm może teraz wiele pomóc – nie rób 
jednak niczego na siłę. Spodziewaj się wizyty 
zaprzyjaźnionych osób, dlatego zadbaj wcze-
śniej o porządek.

Ryby 21.02. - 20.03.
Przełożeni zaaprobują Twój pomysł. 

Od środy coraz więcej spraw zacznie zależeć 
od ciebie. Staraj się unikać ludzi, którzy już 
dali się poznać jako nierzetelni partnerzy.

Baran 21.03. - 20.04.
Takiej aparycji można ci tylko pozaz-

drościć, jednakże to jeszcze nie wszystko. 
Pamiętaj o środzie i nie daj się plotkom. 
Kłopoty z urzędami powinny skończyć się 
już niedługo – ale najpierw będzie ta najważ-
niejsza wizyta.

Byk 21.04. - 21.05.
Przed tobą kilka dni, które będą na-

leżeć tylko do ciebie. Nie musisz już myśleć 
za wszystkich. Ważne spotkanie odbędzie 
się nie w piątek, ale już we wtorek. Będziesz 
mógł robić to, o czym zawsze marzyłeś 
i czego, z różnych powodów, wciąż jeszcze 
nie zrobiłeś.

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Dowiedz się szybko jakie są wyniki 

piątkowej narady. Niestety, teraz musisz za-
rządzać swoimi sprawami „na odległość”. 
Taka sytuacja może mieć również swoje do-
bre strony – przekonasz się o tym wkrótce.

Rak 22.06. - 22.07.
Będziesz teraz mógł udoskonalić 

swoje umiejętności. Skorzystaj z okazji, ale 
nie obiecuj zbyt wiele. Nie wszystko zależy 
od ciebie – pamiętaj o hierarchii w fi rmie. 
W czwartek czeka cię dłuższa podróż, a więc 
w domu będziesz bardzo późno.

Lew 23.07. - 22.08.
Nie zastanawiaj się dłużej – czasem 

warto działać spontanicznie. Nieuniknione 
plotki potraktuj jak zło konieczne. Sprawy 
zawodowe mogą poczekać jeszcze kilka dni. 
Pamiętaj o swoich obietnicach – ktoś liczy na 
twoją słowność.

Panna 23.08. - 22.09.
Przed tobą kilka spokojnych dni. Po 

ostatnich przejściach, możesz powiedzieć, 
że należy ci się taki odpoczynek. Twoi bliscy 
będą wkrótce potrzebować pomocy – przygo-
tuj się na duży wysiłek, nie tylko fi zyczny.

Waga 23.09. - 23.10.
Poczekaj z wiążącymi decyzjami do 

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

Skorpion 24.10. - 22.11.
Pamiętaj o wieczornym telefonie. 

Przygotuj wszystkie dane, o które cię pro-
szono. Na początku tygodnia trzeba będzie 
wypełnić jeszcze kilka tabelek.

Strzelec 23.11. - 21.12.
Czas nadrobić zaległości w czytaniu 

i życiu towarzyskim. Przed tobą dni, które 
idealnie nadają się do tego. W pracy żadnych 
przeciążeń – nie zapomnij tylko o koniecz-
nych sprawozdaniach. W tym tygodniu powi-
nieneś ujrzeć znowu swoje pełne konto.

Koziorożec 22.12. - 20.01.
Czeka cię miłe towarzyskie spotka-

nie - nastaw się jeszcze na długie rodaków 
rozmowy. Dzień wolnego byłby wskazany - 
poproś przełożonych - masz na to większe 
szanse niż ci się wydaje. Cierpliwie poczekaj 
na telefon.

Hogatha

Wymienione wyżej zakazy mają 
charakter względny – uzależnione 
są bowiem od decyzji pracownika, 
który może wyrazić zgodę np. na 

pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze 
nocnej, wówczas pracodawca będzie mógł powierzyć 
pracownikowi taką pracę, nie narażając się na zarzut 
naruszenia obowiązujących przepisów.

O zamiarze korzystania z ww. uprawnień 
rodzicielskich pracownik informuje pracodawcę 
składając stosowne oświadczenie, przechowywa-
ne w aktach osobowych. Od decyzji pracownika 

zależy, czy skorzysta z tych uprawnień w pełnym 
zakresie, tzn. nie wyrazi zgody na pracę w godzi-
nach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie 
przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza 
stałe miejsce pracy, czy też np. odmówi zgody na 
wyjazdy służbowe, ale jednocześnie zgodzi się pra-
cować w godzinach nadliczbowych. Uprawnienia 
te mają bowiem charakter rozłączny i są całkowicie 
niezależne od siebie.

Jeżeli więc pracownik opiekujący się dzieckiem 
do lat 4 nie wyraża zgody na delegowanie poza stałe 
miejsce pracy, ale zgadza się na pracę w godzinach 
nadliczbowych, to pracodawca może polecić takiemu 
pracownikowi pracę poza normalnymi godzinami 
pracy.

Należy też dodać, że w sytuacji gdy oboje rodzice 
dziecka pozostają w zatrudnieniu, z wymienionych 
uprawnień może skorzystać jedno z nich bądź mogą 
oni podzielić się tymi uprawnieniami, co oznacza, że 
np. matka dziecka może odmówić zgody na pracę w 
godzinach nadliczbowych, a ojciec dziecka może nie 
zgodzić się na służbowe wyjazdy poza stałe miejsce 
pracy. W takim przypadku pracodawca będzie mógł 
wysłać matkę dziecka w podróż służbową, a ojcu 
zlecić pracę w godzinach nadliczbowych.

Od 1 października 2013 r. obowiązują nowe za-
sady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego 
pracownika, który w trakcie roku kalendarzowego 
rozpoczyna i kończy urlop wychowawczy. W ta-
kim przypadku obowiązujący go wymiar urlopu 
wypoczynkowego nie ulega obniżeniu o miesiące 
wykorzystywania urlopu wychowawczego. Za-
sada ta znajduje jednak zastosowanie jedynie do 
pracowników, którzy nabyli prawo do kolejnego 
urlopu wypoczynkowego. A contrario, powyższej 
reguły nie stosuje się do pracowników w pierwszym 
roku pracy – ci bowiem nabywają prawo do urlopu 
wypoczynkowego z dołu, tj. po przepracowaniu 
miesiąca, w wymiarze 1/12 z przysługującego im 
wymiaru urlopu.

Tym samym pracownikowi wskazanemu 
w pytaniu wymiar urlopu wypoczynkowego 
powinien być ustalany jedynie w oparciu o 
miesiące faktycznego wykonywania pracy (z 
pominięciem miesięcy przebywania na urlopie 
wychowawczym).

Zatem za 2013 rok pracownikowi, przy założeniu 
że zakończy urlop wychowawczy 31 października 
2013 r., przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy 
w wymiarze 8/12 z 20 dni, tj. 13,33 dnia.

Zwolnienie pracownika 
od pracy na czas obej-
mujący 1 lub 2 dni 

(tzw. urlop okolicznościowy) 
przysługuje pracownikowi je-
dynie w przypadkach wprost 
wymienionych w przepisach. 
Katalog okoliczności, z powodu 
których pracownik może żądać 
od pracodawcy zwolnienia od 
pracy jest zamknięty.

Pracodawca jest obowiązany 
zwolnić od pracy pracownika na czas 
obejmujący:

2 dni – w razie ślubu pracownika 
lub urodzenia się jego dziecka albo 
zgonu i pogrzebu małżonka pracow-
nika lub jego dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy,

1 dzień – w razie ślubu dziecka 
pracownika albo zgonu i pogrzebu 
jego siostry, brata, teściowej, teścia, 

babki, dziadka, a także innej osoby 
pozostającej na utrzymaniu pra-
cownika lub pod jego bezpośrednią 
opieką.

Okolicznością, z powodu której 
pracodawca ma obowiązek zwolnić 
pracownika od pracy jest wystąpienie 
zdarzenia wymienionego powyżej 
(narodziny, śmierć).

Tym samym w przypad-
k u wsk a z a ny m w py ta n iu 

pracownikowi przysługiwać będą 
2 dni zwolnienia od pracy z tytułu 
zgonu i pogrzebu ojca oraz 2 dni 
zwolnienia od pracy z tytułu zgonu 
i pogrzebu matki. Prawo do wska-
zanych dni wolnych przysługuje 
bowiem pracownikowi na odstawie 
odrębnych zdarzeń. Okoliczności 
tej nie zmienia np. fakt, iż pogrzeb 
rodziców pracownika odbędzie się 
w tym samym dniu.

Urlop okolicznościowy z tytułu zgonu matki przysługuje 
niezależnie od urlopu z tytułu zgonu ojca pracownika

Urlop wychowawczy

Pracownika opiekującego się 
dzieckiem do ukończenia przez nie 4. 
roku życia nie wolno, bez jego zgody, 
delegować poza stałe miejsce pracy 
oraz zatrudniać w:
- godzinach nadliczbowych,
- porze nocnej,
- systemie przerywanego czasu pracy.
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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
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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.
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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



www.kurierpolski24.pl 15Kultura

 

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 15.11.2013 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 54 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 50 to „SZKLANE MIASTO”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Marta Soloch.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 50 to „WIDOKÓWKA”. Zwycięzcami zostali Patryk Gabryśi  Karolina Zawisza.
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 - pracuje w kuźni, 5 - zasłona, 8 - gat. wierzby, 9 - miasto portowe w Bułgarii, 11 - niszczyciel, 12 - krze-
wiasta akacja, 15 - indianin z dorzecza Amazonki, 17 - arlekin, 20 - rodnik alifatyczny, 21 - żużel, 24 - żargon, 25 - 
odpowiednik, 28 - okręt, 29 - pustynia w Afryce, 32 - ozdoba architektoniczna, 33 - łoskot, zgiełk, 36 - lebioda, 39 
- pieśń miłosna, 42 - kara za przewinienia, 43 - obraz cerkiewny, 45 - Dorpat, dawne miasto w Estonii, 46 - służba 
na statku, 47 - podmokła łączka w górskim lesie. 

PIONOWO: 1 - ptak z rodziny krukowatych, 2 - ukrop, 3 - podzwrotnikowe pnącze, 4 - w państwie Inków używane 
sznurki z supłami, 5 - używka, 6 - pchła piaskowa z tropiku, 7 - okazała galera, 10 - mit. słow. demon dusz zmarłych, 
13 - biały w kinie, 14 - miodożer, 16 - cios, 17 - klęska , 18 - druga żona Boryny, 19 - kropka na sierści zwierza, 21 - 
piekło u mahometan, 22 - raban, rwetes, 23 - np. Starszych Panów, 26 - przylądek na Antarktydzie, 27 - gat. psze-
nicy, 30 - łóżko marynarskie, 31 - pobieżny opis, 34 - traktat, 35 - watt, pas wybrzeża zalewany w czasie przypływu 
wody, 37 - wstręt, 38 - ozdoba Tałesu, 40 - męczy dłużnika, 41 - jama, 44 - druga żona Mieszka I

REMODELING SKÓRY DOJRZAŁEJ
KOLAGENOWA RECEPTURA 60+
W najnowszych preparatach fi rmy Ziaja z serii remodeling cery dojrzałej 60+ wykorzystano kolage-
nową recepturę opierającą się na unikalnym połączeniu trzech substancji aktywnych:
- czerwono-złotego szafranu, 
- kwas hialuronowego,
- peptydów kolagenowych (analog unikatowej sekwencji naturalnego kolagenu).
krem na dzień wygładzający zmarszczki
z efektem rozświetlenia
SPF 6 ochrona niska
Wygładza zmarszczki, głębsze bruzdy i powierzchniowe nierówności. Poprawia parametry jędrności, sprę-
żystości i elastyczności skóry. Redukując wiotczenie modeluje owal twarzy. Uszczelnia barierę naskórko-
wą i zapewnia głęboką regenerację epidermalną. Znacząco i długotrwale nawilża. Wyrównuje koloryt oraz 
zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek. Przywraca skórze blask i promienny, odmłodzony wygląd.

Premiera gorzkiej i 
absurdalnej komedii 
„Śmierć” autorstwa 

niezrównanego mistrza 
paradoksalnego humoru i 
jednego z najbardziej ory-
ginalnych twórców kina 
odbędzie się 9 listopada w 
Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie. 

O drugiej w nocy do 
drzwi Kleinmana puka prze-
znaczenie, a jego spokojne, 

poukładane życie zmienia się 
w koszmar. Wbrew własnej 
woli zostaje wyciągnięty z 
domu i przypisany do jednej z 
frakcji, która szuka szaleńca, 
odpowiedzialnego za liczne 
zbrodnie dokonane w mie-
ście. Klienman ma otrzymać 
jakieś samodzielne zadanie w 
tej akcji, ma realizować część 
tajemniczego, misternego 
planu, ale nigdy nie dowie 
się nic ponad to, że szaleniec 

„jest nocnym Markiem, bo 
zabija pod osłoną nocy”. Po-
zostawiony sam sobie, błądzi 
po ulicach, bojąc się własnego 
cienia, bojąc się śmierci. Z 
każdą minutą rośnie w nim 
przekonanie, że musi stać się 
kolejną o� arą mordercy.

- Nikt tak dotkliwie, od 
czasów Charlie Chaplina nie 
zestawiał śmiechu i płaczu 
jak Woody Allen; nikt nie 
ukazał tak dobitnie, jak jedno 

przenika drugie – przekonuje 
Waldemar Śmigasiewicz, re-
żyser spektaklu.

To nie będzie opowieść tera-
peutyczna. To nie będzie 
historia amerykańskiego 

szpitala psychiatrycznego. To nie bę-
dzie komentarz do jednego z najsłyn-
niejszych obrazów Miloša Formana 
z kreacją Jacka Nicholsona. Kilkuna-
stoosobowy zespół artystyczny Teatru 
Śląskiego szuka nowej interpretacji 
„Lotu nad kukułczym gniazdem” we-
dług powieści Kena Keseya. 

Reżyser i dyrektor Teatru Ślą-
skiego, Robert Talarczyk pracuje nad 

odrealnionym przedstawieniem, w 
którym widzom nie pozostawia się 
żadnych dosłowności. Główne role w 
spektaklu zagrają Dariusz Chojnacki 
(Patrick McMurphy), Katarzyna Brzoska 

(Siostra Ratched) oraz Grzegorz Przybył 
(Wódz Bromden). Duet Katarzyna So-
bańska i Marcel Sławiński pracuje nad 
scenogra� czną instalacją, która stanie 
na Dużej Scenie. Premierowy wieczór 
zaplanowano na 22 listopada. 

Wcześniej w Polsce „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” inscenizowali m.in. 
tacy uznani twórcy jak Zygmunt Hübner 
(Teatr Powszechny, Warszawa), Krzysz-
tof Zanussi (Stary Teatr, Kraków) czy 
Maja Kleczewska (Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych).

W tym szaleństwie nie ma metody

Śmierć według Woody'ego Allena
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GONCERZ ZAPEWNIA  
TRZY PUNKTY

W tym sezonie „trójkolorowi” na wła-
snym stadionie jeszcze nie przegrali. 
W siedmiu poprzednich meczach 
zanotowali sześć zwycięstw i jeden 

remis. Nikt nie miał wątpliwości kto przystąpi do 
sobotniego spotkania w roli faworyta. GKS Katowi-
ce podtrzymał znakomitą passę, ale o zwycięstwo 
nie było łatwo. Goście schodzili do szatni z jedno-
bramkową przewagą. Zamieszanie w polu karnym 
wykorzystał w 16. minucie Grzegorz Lech i strzałem 
pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi gości.

Sytuacja odmieniła się dopiero w 72. minucie 
kiedy to wprowadzony chwilę wcześniej na boisko 
Grzegorz Goncerz, doprowadził do wyrównania. 
Fatalny w skutkach błąd popełnił obrońca Stomilu 
Olsztyn, Janusz Bucholc. Po nieudanej próbie wy-
bicia piłki, w sytuacji sam na sam z bramkarzem 
znalazł się zawodnik GKS-u Katowice i nie zmarno-
wał okazji. Strzałem z górnej piłki na krótki słupek 
nie dał szans bramkarzowi. 

Kiedy wszystko wskazywało na to, że mecz za-
kończy się podziałem punktów, rezerwowy „trójko-
lorowych” po kolejnym błędzie obrony przeciwnika, 
tra�ł do siatki po raz drugi. W ostatnich sekundach 
doliczonego czasu gry we własnym polu karnym 
poślizgnął się Kamil Hempel. To wykorzystał Prze-
mysław Pitry, który przejął piłkę i zagrał na piąty metr 
do Goncerza. Ten bez problemu wpakował piłkę do 
siatki. Dzięki sobotniemu zwycięstwu GKS Katowice 
ma już na swoim koncie 28 punktów, tyle samo co 
GKS Bełchatów, który zremisowali w Świnoujściu 1:1.

GKS Katowice 2:1 Stomil Olsztyn
Bramki: Grzegorz Lech 15', Grzegorz Goncerz 
71', 90'.
Żółte kartki: Grzegorz Goncerz (GKS Katowice), 
Łukasz Jegliński, Dominik Kun, Janusz Bucholc 
(Stomil Olsztyn).
GKS Katowice: 1. Łukasz Budziłek – 4. Alan 
Czerwiński, 27. Mateusz Kamiński, 29. Adrian 
Jurkowski, 2. Rafał Pietrzak – 17. Rafał Figiel (39, 
15. Janusz Gancarczyk), 20. Sławomir Duda (63, 
7. Grzegorz Goncerz), 5. Kamil Cholerzyński, 8. 
Grzegorz Fonfara, 31. Krzysztof Wołkowicz (83, 
25. Michał Zieliński) – 81. Przemysław Pitry.
Stomil Olsztyn: 25. Dawid Mieczkowski – 18. 
Janusz Bucholc, 23. Arkadiusz Koprucki, 3. Rafał 
Remiusz, 27. Kamil Hampel- 21. Łukasz Jegliń-
ski (83, 87. Szymon Kaźmierowski), 7. Paweł 
Głowacki, 55. Grzegorz Lech(85, 15. Arkadiusz 
Mroczkowski), 13. Dominik Kun, 5. Yasuhiro Katō 
(69, 10. Daniel Michałkowski) – 9. Tomasz Bzdęga.
Sędziował: Marek Karkut (Warszawa). 

DROGA  
DO EKSTRAKLASY

Kiedy w 2005 roku GKS Katowice spadł do 
IV ligi, a jego długi szacowano na ponad 6 mln zł, 
nikt nie przypuszczał, że klub powróci jeszcze do 
wielkiej piłki. „GieKSę” przejęło wówczas Stowa-
rzyszenie Sympatyków Klubu a „trójkolorowi” za 
wszelką cenę chcieli udowodnić, że nie należy ich 
jeszcze skreślać z piłkarskiej mapy Polski. 

W s e z on ie 
05/06 zremiso-
wa l i  jedy nie 
t r z y  mecz e , 
nie przegry-
w a j ą c  p r z y 
tym żadnego. 
To pozwoliło 
rozegrać baraż z 
BKS Bielsko-Biała 
i  awansować to 
III ligi. W kolejnych 
dwóch sezonach GKS 
Katowice zdołał awansować 
do drugiej ligi (obecnie pierwszej). 
Dobre wyniki przykuły uwagę działają-
cej na rynku energetycznym w Polsce i krajach 
Europy Środkowej, �rmy Centrozap SA, która 
zdecydowała się wykupić klub. 

Kłopoty �nansowe spółki, zmusiły ją jednak 
do sprzedaży „GieKSy”. 4 kwietnia ubiegłego roku 
48,41 proc. akcji klubu wykupiła �rma Trust Tra-
ding Sp. z o.o. stając się automatycznie nowym 
właścicielem pierwszoligowca. Spółka zajmująca się 
produkcją konstrukcji stalowych i maszynowych, 
usiłuje teraz przywrócić drużynie dawny blask.

Pomóc „trójkolorowym” w powrocie do 
najwyższej klasy rozgrywkowej chce również 
Katowicki Holding Węglowy, który 12 września 
bieżącego roku stał się nowym sponsorem klubu. 
- Jest to nasz powrót do współpracy. Z małą przerwą 
wspieraliśmy GKS od początku powstania. Sytuacja 

gospodarcza zmusi-
ła nas na razie do 
symbolicznego 
zainwestowania 
w  k ato w i c k i 
klub, ale chce-
my bu d o wa ć 
razem markę 

GKS-u Katowice 
i w przyszłym roku 

będzie to już inna 
kwota – powiedział 

Telewizji Silesia Roman 
Łój, prezes KHW.

Zdaniem samych kibiców, 
„trójkolorowi” są na najlepszej drodze by 

powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. - To 
co chłopaki zrobili na przestrzeni tych kilku lat jest 
niesamowite. Właśnie dlatego kocham ten klub 
i kibicuję mu już od ponad 20 lat. W przyszłym 
sezonie wrócimy tam gdzie nasze miejsce - mówi 
Witold Wieczorek, kibic GKS-u Katowice. Aby 
klub mógł ponownie walczyć o najwyższe cele 
niezbędne jest jednak odpowiednie wsparcie �-
nansowe. Budżet klubu nadal potrzebuje solidnego 
zastrzyku gotówki a w przypadku awansu do 
Ekstraklasy nie tylko bieżące wydatki, ale również 
wymagania stawiane przez PZPN będą wysokie. 
O tym dobitnie przekonała się Polonia Warszawa, 
która mimo zajęcia w sezonie 2012/2013 szóstego 
miejsca w lidze, została zdegradowana do czwartej 
klasy rozgrywkowej.

Znakomita passa 
„trójkolorowych”
8 zwycięstw, 4 remisy i tylko 
3 porażki. Takim bilansem 
może się poszczycić w tym 
sezonie GKS Katowice, który 
po sobotnim zwycięstwie 
2:1 nad Stomilem Olsztyn 
ma na koncie tyle samo 
punktów co liderujący 
na zapleczu T-mobile 
Ekstraklasy GKS Bełchatów. 
Podopieczni Kazimierza 
Moskala udowadniają 
tym samym, że będą 
poważnie liczyć się w walce 
o powrót do najwyższej 
klasy rozgrywkowej.

 Tomasz Breguła


	GRKUP052s001
	GRKUP052s002
	GRKUP052s003
	GRKUP052s004
	GRKUP052s005
	GRKUP052s006
	GRKUP052s007
	GRKUP052s008
	GRKUP052s009
	GRKUP052s010
	GRKUP052s011
	GRKUP052s012
	GRKUP052s013
	GRKUP052s014
	GRKUP052s015
	GRKUP052s016

