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PLUSRozbierzsię,
promujfirmę,klub,
anawetstowarzyszenie.
Pikantnekalendarzesą
wciążunasmodne.Str.4
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DEBATADZ
KolejeŚląskiebiorą
wszystko.Codalej,
pytamywimieniu
pasażerów.Zapisdebaty
redakcyjnejzudziałem
m.in.marszałkaAdama
Matusiewicza.Str.14-15

OPINIE
PustułkaoGorzeliku,
Smolorzośląskiejgodce,
Karwatowielkich
nieobecnych,Michalska-
Rechowiczozapachu
cebuliwnaszychbiurach.

PLUSOodrębności
Śląskawiemyciągle
zamało.Mówitakw
rozmowiezDZwybitna
reżyserkaAgnieszka
Holland.Str.25

PLUSKościelne
dzwonybijąnachwałę
itrwogę.Leczniektórym
toprzeszkadza.Bielsko,
Tychy,Katowice...Str.6

PLUSKolejkaElka
zparkuwChorzowie,
czylihistorianaszego
dzieciństwa.Zaczynają
stawiaćjąnanowo.Str.8

PLUSJonBonJovi
przyjeżdżadoPolski.
OlaSzatanzrobiłaznim
wywiad.Ioniemiała.Str.20

PLUSJakEwaFarna
zdrużynązSosnowca
walczyw„Bitwiena
głosy”.Byliśmynapróbie,
terazkibicujemy.Str.24

KATOWICE, SOSNOWIEC

Czy KatarzynaW. będzie
ścigana listem gończym?
W lipcu Sąd Okręgowy w Katowicach
uchylił areszt wobec Katarzyny W.
Teraz kobieta podejrzana o zabójstwo
swojej córeczki Madzi zniknęła.
Czy zostanie wydany list gończy?

RYBNIK, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Problem objazdu przy A1
to dziury. Dużo dziur
Autostradą A1 dojedziemy wkrótce do
Czech, na razie jednak przygotujmy
się na objazd, który będzie obowiązy-
wał od węzła w Świerklanach. My już
nim jechaliśmy.
Fakty24strona 10Fakty24Strona 6
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Kuchnia
śląska ma
być chuda.
Jak to?
MagdaGesslertak
zakochałasięwśląskiej
kuchni,żeotworzyła
wKatowicach
pierwsząwłasną
restaurację.
Otojakiema
dlanasrady:

1. Kiełbasy
trzeba szukać
u prywaciarzy.
2. Co się da
należy piec
na ruszcie.
3. Mniej mąki
i zasmażek.

Czytajcienastronie7

obrazek ze świętym Antonim. Zbierz kolekcję
A już za tydzień w piątkowym „Dzienniku Zachodnim” obrazek ze świętą Jadwigą Śląską

DziśwDZ

JużjutrospecjalnewydanieDZ!
Reprintyażczterechśląskichgazet

zmiędzywojniaztekstamio11.11.1918r.
Pierwszestronym.in.„Polonii”i„Katolika”
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Dziśrozstrzygnięciedwóchkon-
kursów na Najlepszą Architek-
turę Roku 2012 oraz Najlepszą
PrzestrzeńPublicznąWojewódz-
twaŚląskiego.Doobuzgłoszono
kilkadziesiątprac.

OGrandPrixkonkursuArchi-
tekturaRokuwalczydziewięćre-
alizacji. – To realizacje z terenu
naszegowojewództwa,aletakże
– po raz pierwszy – z innych re-
gionów Polski, ale zaprojekto-
waneprzezśląskicharchitektów.
Poszerzyliśmy formułę kon-
kursu,bopozaŚląskiemteżdzieje
siędużociekawegowarchitektu-
rze, chcemy się również tym po-
chwalić – tłumaczy Krzysztof
Gorgoń,prezeskatowickiegood-
działuStowarzyszeniaArchitek-
tówPolskich.

Dwie nominacje zgarnęła
Medusa Group z Bytomia, w ka-
tegorii wnętrze, za nowy wygląd
placówek ING Banku Śląskiego
orazwkategoriiobiekt,zabudy-
nek biurowy w gliwickiej Strefie
Ekonomicznej. O główną na-
grodę rywalizuje także zespół:
Monika Wolnik, Bartosz Waw-
rzyńczakiAnnaDach–zaprojekt
wnętrza domu. Za nowy wystrój
auli Wydziału Automatyki Poli-
technikiŚląskiejnominowanisą
projektanci z Zalewski Archite-

cture Group. W kategorii obiekt
mamy,opróczbudynkuMedusy,
równieżmodernistyczneosiedle
z Katowic – Joanny i Wojciecha
Małeckich.Jestteżjedendomjed-
norodzinny – na zewnątrz zie-
lony, wewnątrz czerwony – Pio-

tra Kuczi. Realizacje spoza woje-
wództwa to Biblioteka z Chrza-
nowa, siedziba spółki Lubelski
Węgiel Bogdanka – dzieło Piotra
Buśko i Walentego Wróbla oraz
biurowiec z Kryspinowa duetu
JacekKrychiDariuszGajewski.

Do konkursu na Najlepszą
Przestrzeń nominowano 42 rea-
lizacjez województwa,wtymsta-
dionwGliwicach, wodnyplacza-
bawwTychach,czyprzebudowę
synagogi w Żarkach na ośrodek
kultury. JustynaPrzybytek

Piątekreporterkadyżurna
AgnieszkaStrzelczyk, tel.32634-22-24
e-mail:a.strzelczyk@dz.com.pl

Temp.maks.9°C,min.1°C.
Więcej opogodzienastr.31

Imieniny:
Ursyna,Teodora

Katowice–wschódsłońca–6.49,
zachód–16.06,dzień trwa9h17’

b Europejski DzieńWynalazcy
bMiędzynarodowy DzieńWalki z Faszyzmem i Anty-
semityzmem

213 lat temu Napoleon Bonaparte dokonał
zamachu stanu i przejął władzę we Francji.

129 lat temu zainstalowano w Gdańsku pierw-
sze telefony. Aparat z numerem 1 otrzymało

biuro miejscowego browaru.

80 lat temu prymas Polski kardynał August
Hlond (wcześniej katowicki biskup diecezjal-

ny) został odznaczony Orderem Orła Białego – „za
wybitne zasługi położone w pracy dla Państwa”.

56 lat temu nad Trójkątem Bermudzkim zaginął
patrolowy bombowiec amerykańskiej mary-

narki wojennej z 10-osobową załogą na pokładzie.

9 listopada urodzili się m.in. Hanka Bielicka,
aktorka, Imre Kertész, pisarz, Rajmund Zieliń-

ski, kolarz, Maja Włoszczowska, kolarka górska. JJ

Kartka z kalendarza

BeskidyCzęstochowa

ZAINTERESOWAŁYCIĘTEMATY,OKTÓRYCHPISALIŚMY?
TEKSTY ZNAJDZIESZNANASZEJSTRONIEDZIENNIKZACHODNI.PL

Śląsk Zagłębie

b Pojedziemy w
świetlaną przyszłość,
czyli wielkie plany
Kolei Śląskich.
a Szwajcarski dziennik
o wyciąganiu niemieckich
upiorów na Śląsku.

Minął tydzień.TymżyliśmywDZ

PiotrBuśko,WalentyWróbel: Bogdanka
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b Nowymilioner
w Sosnowcu.Ma 17
milionów.Zainwes-
tował 8 złotych.
a Szansa dla amazonek.
WJaworznie i Sosnowcu
rekonstruują piersi.

Na najbliższe dni przygotowaliśmy dla naszych Czytelników wiele dodatkowych atrakcji
SOBOTA. HISTORIA PONIEDZIAŁEK. KIEROWCY

a Już jutro dodatek specjalny poświęcony
rocznicy odzyskania niepodległości.
Oprócz współczesnych znakomitych piór,
pióra z epoki w reprintach. Pierwsze
strony ukazujących się przed wojną gazet.

a Taryfikator punktów
za wykroczenia w ruchu
drogowym. W wygod-
nym, poręcznym formacie,
dostaniesz go już w ponie-
działek (12 listopada) wraz
z „Dziennikiem Zachod-
nim”. Musisz go mieć.
Może Cię uratować przed
utratą prawa jazdy,
bo pomoże liczyć Twoje
karne punkty.

ŚRODA. SENIORZY

Trochęweekendowegosłońca
Podczas weekendu Polska pozostanie w dość cie-
płej masie powietrza polarnomorskiego. W naszym
regionie możemy się spodziewać większych przejaś-
nień dzięki bliskości wyżu znad Bałkanów. Dziś tem-
peratura maksymalna 8°C, minimalna w nocy 2-4°C.
Wiatr zachodni, skręcający na południowo-zachodni,
umiarkowany, chwilami dość silny, w ciągu dnia bę-
dzie słabł. W sobotę i niedzielę podobna pogoda. JJ

Wszystkienominacjedonagrodyznajdziecienadziennikzachodni.pl

Dom jednorodzinnyPiotraKuczi
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MedusaGroup,budynekbiurowywGliwicach
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Biurowiec zKryspinowa
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Młodychpatriotównieobchodzihistoria1918roku

PrezydentBro-
nisław
Komorowski
w tym roku
porazpierwszy
poprowadzi

marsz z okazji Święta Niepodle-
głości. Zrobi więc tak, jak zapo-
wiedział rok temu w reakcji
nauliczną wojnę między patrio-
tamiprawicowymiipatriotamile-
wicowymi,którzyswojeuczucia
wobecOjczyznywyrażalirzuca-
niem kamieniami, paleniem
aut i skandowaniem haseł raz
opedałowaniu,arazołysychf…

Prezydent chciał tym samym
zjednoczyć naród. Jego doradcy
umyślili sobie, że gdy prezydent
zorganizujemarsz,tocizprawaici

zlewanagleprzejrząnaoczy,po-
rzucąswoichideowychprzewod-
ników, lewackie czy nacjonali-
styczne transparenty wyrzucą
na śmietnik, uśmiechną się sze-
roko i zaintonują „Pierwszą ka-
drową”.

Oczywiście, jak nietrudno się
domyślić,wzwiązkuztymwnie-
dzielę będziemy mieli trzy de-
monstracje. Lewą, prawą i środ-
kową,czyliprezydencką.

PomysłKancelariiPrezydenta
prawdopodobnie opiera się
na przekonaniu, że Święto Nie-
podległości należy czcić jako
ważną rocznicę. Że oto mamy
dzień, kiedy możemy z faktu hi-
storycznego czerpać dumę jako
zbiorowość, że oto jest czas
nawspominaniepolskiegohero-
izmuimalowaniewciążnanowo
Kossakowskiego „Cudu nad Wi-

słą”. Owszem, raz czy dwa spoj-
rzymy w przód, jakie zadania
przed nami, ale generalnie:
czerpmysiłęzmitulegionowego.

Tymczasem pielęgnowany
nazeszłorocznychmarszachpa-
triotyzm to patriotyzm, którego
korzeniesięgająledwietuiteraz.
To element bieżącej wojny poli-
tycznej i obyczajowej. Polska hi-
storia – duma z niej bądź wstyd
za nią – traktowana jest tu jak
zbędnybalast.Niktspecjalniesię
doniejnieodnosi.Jednymdoma-
szerowania wystarczy wiara
w zdradę narodową, innym –
przekonanie,żemałżeństwoho-
moseksualne to instytucja ce-
mentująca demokrację lub że (to
z innej flanki) Che Guevara był
wporządkugościem.Generalnie
– Piłsudski, a nawet jego kasz-
tankawtejrefleksjiniewystępują.

(Nawiasemmówiąc,wten– jakże
koślawy – sposób ziściło się ma-
rzeniewieluoobchodzeniu11li-
stopadawtzw.duchunowoczes-
nego patriotyzmu, który to ma
abstrahowaćodhistoriiikoncen-
trowaćsięnapłaceniupodatków
oraznieczynieniukrzywdysąsia-
dowi).

Prezydenckiplanjednoczenia
sięwświętowaniuicelebrzenie-
kontrowersyjnychdathistorycz-
nych najpewniej zatem nie wy-
pali.Rzeczjasna–szkoda.Wiara,
że to się może udać, graniczyła
jednak z naiwnością. Dlaczego
mielibyśmyliczyćnato,żeskoro
nacodzieńzesobąwalczymy,to
w święto weźmiemy się za ręce?
Czyktośznajwiększymwrogiem
pójdzie w urodziny na wódkę?
Nie pójdzie. Nawet gdyby prezy-
dentstawiał,niepójdzie.

MarekTwaróg,
redaktornaczelnyDZ

Pojedynekmistrzówarchitektury

bAteiści pod Jasną
Górą! Powiesili
billboardy propagujące
ich punkt widzenia.
a WCzęstochowie zgła-
szały się pary chcące
dopłaty do in vitro.

b Kopalnia Silesia
zwiększy wydobycie
i załogę!
a Szczyrk szuka sposo-
bów na przyciągnięcie
turystów.Nowe argu-
menty to rynek i amfiteatr.

a Zapytaliśmy naszych Czytelników –
Seniorów, o czym traktujące teksty
chcieliby znaleźć w DZ. I właśnie w
środę (14 listopada) będziemy spełniać
ich życzenia w specjalnym
dodatku.
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Piękne dziewczyny i... złom?
To już niemal tradycja. Jak co
roku tarnogórski Olmet, właś-
ciciel jednego z największych
złomowisk w Polsce, przygo-
towuje swoją wersję kalenda-
rza Pirelli. Tego typu kalenda-
rzy pojawia się zresztą coraz
więcej.
Dziewięć lat temu premierę
miał film „Dziewczyny z
kalendarza”. Promowano go
hasłem: „Czasem kobiety są
gotowe na wszystko”. Celem
bohaterek filmu było wspar-
cie szpitala przez wydanie
i sprzedaż kalendarza. Gospo-
dynie domowe chciały zapre-
zentować się na kartach

kalendarza nago. Po filmo-
wej premierze coraz częściej
pojawiały się informacje
o emanujących subtelnym
erotyzmem sesjach zdjęcio-
wych, które organizowały
rozmaite instytucje i organi-
zacje. Również w wojewódz-
twie śląskim. Przykłady?
TowarzystwoMiłośnikówZie-
mi Pszczyńskiej wydało dwu-
krotnie kalendarz z subtelny-
mi aktami. Raz na 50-lecie
Zespołu Pieśni i Tańca
„Pszczyna”, a potem z okazji
srebrnego jubileuszuMuzeum
Prasy Śląskiej. Dochód z ich
sprzedaży był przeznaczony
na działalność tych instytucji.

Firmy i kluby sportowe wyda-
jąc takie kalendarze promują
się w ten sposób. Niesłabną-
ca inspiracją jest kalendarz
Pirelli, który z założenia miał
promować przedsiębiorstwo,
a z czasem zyskał rangę
wydawniczego dzieła sztuki,
w dodatku wydawanego
w limitowanym nakładzie. Tą
drogą, przy okazji wydawania
swoich kalendarzy, zmierzają
również właściciele czeladz-
kich Term Rzymskich
i wspomnianego Olmetu.
SZEN

Nadszedłczaskalendarzy.Takżetychwysmakowanychitychrozerotyzowanych.Równieżunas„kalendarzy

KalendarzPirelli jest jakwzorzec
metra zSevres.Toonod 1964 r.
wyznacza standardy tego typu
wydawnictwom.Zdjęciawykonują
najlepsi fotografowie,a pozują im
znanemodelki i aktorki.Wostatnich
latachbyływśródnich m.in.Julianne
Moore,MillaJovovich,KateMoss.

Złomnadaje się
dopocięcia,
sprasowania
i przetopienia.
Skojarzenie
pięknychkobiet
ze złomem
mogło się
zrodzić tylko
w artystycznej
wyobraźni
szefówskupu
złomuOlmet
zTarnowskich
Gór i fotografki
VeroniqZafon,
która kalendarze
tej śląskiej firmy
ozdabia aktami.

Tarnogórskaprokuraturazakoń-
czyła postępowanie w sprawie
małżeństwazeZbrosławic,które
–lecącnawakacje– pozostawiło
swoją dwuletnią córkę na lotni-
skuw Pyrzowicach.Opiekunom
niegrożążadnekonsekwencje.

Przypomnijmy: do zdarzenia
doszło 20 lipca. Para ze
Zbrosławic leciała razem
z dziećmi, synem i córką, na wa-
kacje do Grecji. Na lotnisku oka-
zało się, że ich dwuletnia có-
reczka nie miała ważnego pa-
szportu. Rodzice zostawili więc
dziecko pod opieką obsługi
punktu informacji pasażerskiej
Portu Lotniczego w Pyrzowi-
cach. Poinformowali, że lada
chwilaktośzgłosisiępodziecko.
Takteżsięstało.Zjawiłasięopie-
kunkaiznajomyrodziny.Zanim
jednak do tego doszło, pracow-
nice portu lotniczego powiado-
miły o zdarzeniu policję. Ta,
poprzybyciuopiekunów,odwio-
zła dziecko do dziadka dziew-
czynki.Rodzicewrócilizwakacji
dopieropotygodniu.

– Zebrany przez nas materiał
dowodowy, przesłuchania
świadkówisamychrodzicównie
pozwalają na postawienie za-
rzutuobezpośrednimnarażeniu
dziecka na uszczerbek na zdro-
wiu – mówi Anna Szymocha-
Żak,prokuratorrejonowywTar-
nowskich Górach. Jej zdaniem
niedoszłonalotniskuteżdopo-
rzuceniadziecka. SZEN

Prokurator
łaskawydla
rodziców

W jednym z zagłębiowskich
miast ludzie skarżą się na tak-
sówkarza wielokrotnie zatrzy-
mywanego za kradzieże samo-
chodów, narkotyki, terrory-
zowanie mieszkańców osiedla.
Ludzie twierdzą, że policjanci
wiedzą o jego wyskokach i...
przymykają na nie oko (pisali-
śmy o tym w DZ z 12.09.12). Czy
ten człowiek może być policyj-
nym informatorem? Czy to dla-
tego do tej pory tak wiele mu się
upiekło? Kim są tak zwane po-
licyjne wtyczki?

Uchol, czyli... osobowe
źródło informacji
Uchol, kapuś, szczur, kabel
konfident, albo... osobowe
źródło informacji, bez którego
praca policyjnego funkcjona-
riusza operacyjnego jest zazwy-
czaj nieskuteczna. Instytucja
informatora stała się niemal
całkiem oficjalna – jak udało
nam się dowiedzieć, na 2013
rok Komenda Główna Policji
zarezerwowała 51 milionów
złotych na tzw. fundusze ope-
racyjne, czyli między innymi na
„wynagrodzenia dla informato-
rów”. Dodajmy, że te „pensje”
oczywiście nie podlegają opo-
datkowaniu. W ramach fundu-
szy operacyjnych policja wyda
43,5 mln złotych, a Centralne
Biuro Śledcze 7,5 miliona zło-
tych. Wynagrodzenia informa-
torów stanowią największą
część funduszy.

Dobry informator jest
w„dobrej”cenie
W czasach PRL siłą SB i MO byli
TW – tajni współpracownicy.
Dzisiejsza policja ma na nich
inny skrót, POZI – poufne oso-
bowe źródła informacji. W cza-

sach PRL-owskich agentura
była ściśle kontrolowana. Prze-
prowadzano spotkania z infor-
matorami wobecności funkcjo-
nariuszy, którzy ich zwerbo-
wali. Standardem było pozys-
kiwanie tajnych współpracow-
ników w otoczeniu agenta –
oczywiście bez jego wiedzy.
Dzięki temu możliwe było we-
ryfikowanie informacji TW.
W ten sposób zabezpieczano
się przed oszukiwaniem przez
informatorów.

Rola „osobowego źródła in-
formacji” niewiele się zmieniła
od czasów bezpieki. Z pomocy
„ucholi” do tej pory korzystają
policjanci operacyjni.

Dobry informator oznacza
dla skutecznego gliny odzna-
czenia, zasługi, pochwały… Wy-
niesie policjanta na piedestał.
Nie zawsze chodzi o kasę w za-
mian za informację.

Astawki?Stawkisąróżne.In-
formator może dostać od 50
do 1000 zł. Nie zawsze jednak
chodzi opieniądze.Za informa-
tora załatwia się różne sprawy
(jeśli wpakował się w „drobne”
kłopoty), nawet problemy ro-
dzinne. Przykład? Jednooso-

bowywłam.Przychodzidogliny
informator isprzedaje informa-
cje. Wie, kto go dokonał i oka-
zuje się, że tą osobą jest inny in-
formator. Przychodzi i glina
mówi: – Sku***lu byłeś na wła-
mie. Informator odpowiada: –
Byłem. Panie poruczniku, mu-
siałem wyharatać trochę kasy.
Tu żona, dzieci, tam kochanka.
Musiałem mieć trochę kasy.
Sprzedam ci pięciu innych.

– Trzeba zadać sobie wtedy
proste pytanie. Czy nam się to
opłaca – mówią policjanci.

A konkluzja? Zdaniem Je-
rzego Dziewulskiego, byłego
szefa jednostki antyterrory-
stycznej, jest prosta.

– To się opłaca. Na przykład
zabójstwo komendanta głów-
nego. Wtedy informator, który
sprzedaje informacje jest bez-
cenny. Ile dostaje? Tego nie po-
wiem. Ale w takim przypadku
może to być nawet kwota sześ-
ciocyfrowa. Przy tego typu
sprawach każda suma będzie
dobra. Przy sprawie Papały idą
miliony na pracę wszystkich,
którzy pracują przy sprawie
od tylu lat. Informator, dobry
informator, skraca czas pracy

nad sprawą, a tym samym poz-
wala zaoszczędzić kasę – mówi
Dziewulski.

Nawet cenny informator
możeprzeholować
Dziewulski wie, co mówi, bo
sam niejednokrotnie korzystał
w swojej pracy z informatorów.
Zdaje sobie sprawę, że czasem
są jak święte krowy – niety-
kalne. Zdarza się jednak, że
tylko do czasu...

– Miałem jednego bardzo
dobrego informatora. Bił
wszystkich innych na głowę.
Kiedyś było kilka włamów
na płaski klucz. Nie wiedzieli-
śmy, jak to się robi. On przy-
szedł, wyrwał szprychę od ro-
weru i przy pomocy szprychy
otworzył drzwi do mojego ga-
binetu. Nawet badania mecha-
noskopijne nie wykazały, że to
mogła być szprycha. To znaczy
wykazały inny przedmiot, ale
nie, co to może być dokładnie.
Niestety, przyszedł czas, że się

wpakował, i to tak, że nie
można było mu pomóc. Dostał
20 lat. Zabił dziewczynę na Żo-
liborzu przy Kasprowicza.
Krew była wszędzie. Trafił
dziewczynę nożem prosto
w serce. Strasznie to wyglądało.
Jakby ktoś zarżnął świniaka
i szedł z nim po klatce – opo-
wiada Jerzy Dziewulski.

Policjantbalansuje
nagranicyprawa
Najtrudniejsza jest praca właś-
nie z informatorem, który
po uszy siedzi w grupie prze-
stępczej.

– Informator w grupie prze-
stępczej to duży problem, on
po prostu musi dokonywać
przestępstw. Ale jak tu mieć in-
formatora, który jest grzeczny?
– mówi Jerzy Dziewulski. – Po-
dam przykład. Jest pięciu gości,
którzy planują obrobić bank,
a wśród nich informator. Prze-
cież nie powie: wy idźcie, a ja
popatrzę. Od razu będzie wia-
domo, że sypie – opowiada.

Poza policjantem nikt nie ma
prawa znać tożsamości infor-
matora. Nawet prokuratura. Bo
ochrona informatora to pod-
stawa.

Jaka jest najgorsza sytuacja
dla policjanta? Aresztowanie
dobrego informatora. To ozna-
cza przecież koniec współpracy.
Często pracując z „wtyczką” ba-
lansują na granicy prawa i mają
tego pełną świadomość. – Poli-
cjant bez informatora nie ist-
nieje – przyznaje jeden z poli-
cjantów, chcący zachować ano-
nimowość. – Fachowość to
jedno, wiedza operacyjna to
drugie, ale wiedza operacyjna
to z kolei informacje dostar-
czane przez informatorów.

Czy więc taksówkarz, któ-
rego boi się połowa mieszkań-
ców jednego z miast w naszym
regionie, jest bezkarny, bo też
może być policyjnym informa-
torem? Tą wiedzą chyba szybko
się z nami nikt nie podzieli...

Informatortojużinstytucja.
Wiemy,jakdobrzewyceniana
b Informatorzy
ipolicjadziałają
na granicyprawa

bPoufneosobowe
źródłoinformacji
jestciąglewcenie

KatarzynaKapusta
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„Wąski”(z prawej) był bardzowyrazistym informatorem komisarza Rybyw filmie „Kiler”

CzyWaszymzdaniempolicyjni informatorzy
robiąwięcejzłegoczydobrego?
Komentujcie nadziennikzachodni.pl

Jakpowstaje kalendarz
Olmetu czytaj na str.21

Trwającyodpoczątkurokuspór
wJastrzębskiejSpółceWęglowej
między związkowcami i zarzą-
dem został zakończony. Wczo-
raj podpisano porozumienie.

Kluczowympostanowieniem
porozumienia, o które od po-
czątkuwalczylizwiązkowcy,jest
odstąpienie od stosowania no-
wych,niekorzystnychumówdla
nowo przyjmowanych pracow-
ników. Zarząd zgodził się m.in.
odstąpić od umów, w których
sobota była traktowana jako
normalnydzieńroboczy. Udało
się też wynegocjować wypłatę
jednorazowej premii dla pra-
cownikóworazwzrostwynagro-
dzenia o 3,4 proc.KASIA

ZarządJSW
jednakustąpił
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Pirelli”jestcorazwięcej.Fotograficyimodelkipracujądlafirm,instytucji,klubówsportowych.Czytodziełasztuki?
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TermyRzymskie
w Czeladzi?Czy
to jakiś żart?
Jeślimieliście
wątpliwości, to
przekonałwas
kalendarz firmy
na ten rok.Nagie
modelki pod
prysznicem,nad
brzegiembasenu,
i przy antycznych
kolumnach
pozwalają
uwierzyć, że
Imperium
Rzymskie
odradza się nad
rzekąBrynicą.

NaAbrahamaZespół Pieśni i Tańca
„Pszczyna”wydał kalendarz na2010
r. z roznegliżowanymi dziewczętami
z zespołu.Wydrukowano tylko sto
egzemplarzy,które sprzedano za
kilka tysięcy złotych.Zespółmógł
za to kupić sobie nowe stroje.

Częstochowski samorząd chciałw2011
rokupokazać, żewizytawurzędzie niemusi
być koszmarem.Wszakwszelkie niejasności
biurokratyczne rozwieją namkompetentne,
ale przedewszystkimpiękneurzędniczki.
Te stały się bohaterkami kalendarza
wydanegoprzez urządmiejski.Rokpóźniej
wkalendarzupokazali się ich koledzy.

Ten sezondlaGKSKatowicenie jest dobry
zpowodukiepskiej sytuacji finansowej
klubu.Fani drużynybez żalu pożegnaliby
2012 rok,gdybynie fakt, że klubwydał
kalendarz ze zdjęciamimodelekwstrojach
klubowych.Przerzucając karty kalendarza,
chyba jednak żal, że ten rok się kończy.

Do naszych skrzynek mejlowych
znowu masowo trafiają propozy-
cje szybkiego i łatwego zarobku.
Zwykle są w języku angielskim
i proponują przyjęcie na konto
bankowe znacznej kwoty i prze-
słaniajejdalejpopotrąceniusobie
10-procentowej prowizji. No
a kto nie chce zarobić wcale nie-
małych pieniędzy i na dodatek
niewielkimkosztem?Czystyzysk?
Niezupełnie. Bo przyjęcie takiej
propozycji,toudziałwprocederze
prania brudnych pieniędzy, za co
grozinawet10latwięzienia.

Osoba, która na zlecenie prze-
stępcówdokonujeprzelewów,za-
kłada firmę, bierze kredyt to tzw.
słup. Niejesttonowyproceder,ale
zostałprzezprzestępcówodświe-
żony i przystosowany do potrzeb
internetu.

–Porazpierwszyze„słupami”
mieliśmy do czynienia już w la-
tach90.Przestępcywyszukiwali
bezrobotnych, czasami także
bezdomnych.Ubierali ichwgar-
nitury inajczęściej na podstawie
sfałszowanych dokumentów
brali w bankach kredyty – opo-
wiada prok. Leszek Goławski,
rzecznik Prokuratury Apelacyj-
nejwKatowicach.

Pomysłpodchwyciliprzestępcy
obracający lewymi paliwami.
Napodstawioneosobyzakładano
firmy. Przechodziły przez nie do-
kumenty, na których dochodziło
docudownegoprzemienienianp.
olejugrzewczegowpełnowartoś-

ciowepaliwo.WyłudzanoVAT,ak-
cyzę. – Podstawione osoby raz
w miesiącu podpisywały ko-
nieczne dokumenty i dostawały
za to pieniądze. Zwykle nie znały
organizatorówprocederu.Rozpra-
cowanie takich grup było trudne
–mówiprokuratorGoławski.

Na Śląsku działały także trzy
warszawskie grupy mafijne:
ożarowska, mokotowska i pru-
szkowska. Zajmowały się wyłu-
dzaniem towarów. – Kupowano
zadłużoną firmę, przeprowa-
dzano kilka transakcji dla uwia-
rygodnienia. W końcu zama-
wianodużepartie,sprzedawano
i znikano z pieniędzmi – relacjo-
nuje Goławski.

Przestępców, których listy tra-
fiają teraz do naszych skrzynek
mejlowych, wcale nie jest łatwo
namierzyć. Co prawda można
prześledzić przepływ pieniędzy,
aleczęstośledczympotrzebnajest
pomoc prawna z innych krajów.
Jednak serwery i firmy lokowane
są często w państwach, które nie
chcąwspółpracować.Tom.in. Ar-
menia,Azerbejdżan.Tymczasem
internauta, który połakomił się
nałatwepieniądze,jest...podręką.

Interesżycia?
Żebyś tylko
nie żałował!
AldonaMinorczyk-Cichy

Uważaj,bozrobiązCiebie„słupa”

Bankpowiadomi o przelewach

aW2011 roku za pranie
brudnych pieniędzy skaza-
no w Polsce 128 osób.
Generalny Inspektor Informa-
cji Finansowej prowadzi
postępowania na podstawie
zawiadomień o podejrzanych
transakcjach lub podejrzanej
aktywności. Są one przekazy-
wane przez np. banki.W przy-
padku podejrzenia prania pie-

niędzy,GIIF zawiadamia pro-
kuraturę. Również banki
mogą zawiadomić śledczych,
jeśli podejrzewają, że są
wykorzystywanew celu ukry-
cia działań przestępczych lub
dla celówmających związek
z przestępstwem skarbowym.
W takich sytuacjach banki
mogą też zablokować środki
na rachunku danej osoby.

Możnaszybko
i łatwozarobić
sporepieniądze,
apotem... trafić
zakratkina10 lat

REKLAMA 1959503/00
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Czybiciekościelnychdzwonów
lub melodie wygrywane przez
kościelne kuranty mogą komuś
przeszkadzać? Czasami tak,
zwłaszczakiedyświątyniaznaj-
duje się w środku osiedla lub
w bliskim sąsiedztwie domków
jednorodzinnych, adzwony nie
dość, że biją głośno, to na doda-
tek często. Przykłady można
mnożyć jak region długi i sze-
roki. Pierwsze z brzegu: bielska
parafia NMP Królowej Świata w
Cygańskim Lesie, parafia św.
Barbary w Katowicach-
Giszowcu czy tyska świątynia
św. Maksymiliana Marii Kol-
bego. – Kościelne dzwony czy
melodiepotrafiąbyćuciążliwe–
mówią ludzie o „wrażliwym
uchu”. Zwolennicy kościelnych
dźwięków ripostują: – Tradycja
jest tradycją.

Dźwięk dzwonumoże zgi-
nąćwzgiełku
Nie mam nic przeciwko Kościo-
łowi, jestemosobąwierzącą,ale
kiedy z pobliskiej świątyni roz-
brzmiewa hejnał o godzinie 8
czy 21, to nie jestem zbyt szczę-
śliwa, zwłaszcza kiedy kła-dę
spać dziecko. Jest za głośny! –
mówi Patrycja Kania, mieszka-
jąca w rejonie bielskiej ul. Pocz-
towej. Jej zdanie podziela kilku
innych mieszkańców, ale wolą
się nie wypowiadać publicznie,
bo – jak zaznaczają – temat jest
drażliwy. Parafia nie komentuje
tego–proboszczjestnarekolek-
cjach.

Problem z dzwonami dos-
trzega Marek Moś, dyrygent,
skrzypek i kameralista, dyrek-
torartystycznyOrkiestryKame-
ralnejAUKSOorazwykładowca
akademicki. Być może dlatego,

że na dźwięki jest wyczulony
bardziej niż przeciętny Polak.

– Przez 50 lat mieszkałem
w Bytomiu i tam do dzwonów
się przyzwyczaiłem. Ale od
dwóch lat mieszkam w tyskim
osiedlu Z1 i tutaj dzwonnica
przedkościołempw.św.Maksy-
miliana Marii Kolbego jest
napoziomiemojegopierwszego
piętra. Dzwony bywają dokucz-
liwe.Częstowyjeżdżamna kon-
certy, więc wtedy nie ma prob-
lemu. Kiedy jednak jestem
w domu, to nie wstaję wcześnie
ranoiwówczasdzwonyogodzi-
nie7.15sąuciążliwe.Niewszyst-
kim sąsiadom przeszkadzają,
a mnie pewnie przyjdzie się do
nich przyzwyczaić – mówi Moś.
Wspomina przy okazji, że daw-
niej, kiedy większość ludzi nie

miała zegarków, dzwony były
dla niego zaproszeniem na
mszę. Dzisiaj każdy ma – jak
mówi–„popięćkomórek, jeste-
śmy otoczeni czasem”, więc
dzwonyniepełniąjużtakiejroli.
Poza tym zapraszają na mszę
najbliższych mieszkańców, bo
pozostali i tak przyjeżdżają sa-
mochodami. – Należałoby zna-
leźć jakiś kompromis, bo dla
mnie dzwon powinien coś zna-
czyć.Tojesttak, jakz ludzkąwy-
powiedzią. Jeśli człowiek zbyt
często się wypowiada, to jego
wypowiedźginiepośródzgiełku
– zauważa Moś.

Dzwon to nasza tradycja,
trzeba jej strzec
Czasami ktoś telefonuje do nas,
że uśpił dziecko, a my dzwo-

nimy. Możemy nie dzwonić,
ale te dzwony zafundowali lu-
dzie, więc wypada znich korzy-
stać. Generalnie to sprawa jest
śmieszna,boodwiekówdzwony
byływ kościołach.Tumieszkają
chrześcijanie, dzwony powinny
bić,choćniemożnaichnaduży-
wać,botojużgłupota–uważaks.
Jerzy Fryczowski, proboszcz pa-
rafii Jezusa Chrystusa Odkupi-
ciela Człowieka w bielskim
osiedlu Karpackim, gdzie z jed-
nej strony kościół otoczony jest
blokami, a z drugiej dwupas-
mówką. W przeszłości (a i teraz
czasami się zdarza) mieszkańcy

mieli zastrzeżenia, że dzwony
biją za głośno. – Nawet za ko-
muny dzwony nikomu nie
przeszkadzały, a teraz żyjemy
w takich czasach, że ludziom
wszystko przeszkadza. Podam
przykładzinnejbeczki:jak obok
naspalonoliście,tood razuktoś
zadzwoniłnapolicję.Czystazło-
śliwość. Przecież jak jedziemy
nawczasydo Egiptuimułławyje
o piątej rano, to potrafimy to to-
lerować – ripostuje ks. Fry-
czowski.Zapewnia,żenienadu-
żywają dzwonów. O godz. 7.30
dzwonią jednym, na Anioł Pań-
ski – tylko trzy minuty i o 17.45 –
jednym. – Nie jestem wariatem,
bywszystkimidzwonamidzwo-
nićprzedkażdąmszą.Aleproszę
sobie wyobrazić pogrzeb bez
dzwonów. Ludzie mieliby do
mnie zastrzeżenia, że nie dzwo-
nimy,bodzwonyna pogrzebie to
oddanie czci zmarłemu – mówi
ks.Fryczowski.

W bielskiej dzielnicy Lesz-
czyny zastrzeżenia niektórych
mieszkańców budzą nie tyle
dzwony,cotrębacz.

Ks. Jarosław Fijołek z parafii
pw.ChrystusaKrólanaLeszczy-
nachwyjaśnia,żedzwonówuży-
wają tylko w południe na Anioł
Pańskiiprzyokazjipogrzebów.–
W niedzielę w samo południe
przychodzidonaspan,którygra
na trąbce ze dwie, trzy pieśni
związane z okresem liturgicz-
nym. Ludzie nie mają zastrze-
żeń –mówiks.Fijołek.

Burmistrzmówi, żeby nie
dać się zwariować
W Czechowicach-Dziedzicach
kościół stoi tuż przy Urzędzie
Miejskim. Mimożedocierałydo
nas sygnały, iż kuranty są za
częste i za głośne, wicebur-
mistrz Maciej Kołeczek zapew-
nia, że jemu to nie przeszkadza.

– A jeśli ktoś ma z tym prob-
lem, to na tę chwilę powinien
przymknąć okno. Nie dajmy się
zwariować – radzi Kołeczek.

Kościelnydzwonmadzwonić,
alechybamógłbytorobićciszej
bGdziewregionie
ciszaprzegrywa
ztradycją?Wiemy!

bProblemymają
m.in.mieszkańcy
BielskaiTychów

JacekDrost
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Paradoksalnie im rzadziej dzwonbije, tym lepiej go słychać

Dopiero 19 listopada Sąd Okrę-
gowy w Katowicach zdecyduje,
czy Katarzyna W. będzie poszu-
kiwanaiczyzostaniewydanyza
niąlistgończy. Tonajbliższyter-
min, kiedy takie posiedzenie
może się odbyć. A do tego czasu
podejrzana o zabójstwo swojej
córki Madzi Katarzyna W. jest
oficjalnieosobązaginioną.

– Prowadzimy poszukiwania
pani Katarzyny jako osoby zagi-
nionej, ponieważ takie zgłosze-
nieotrzymaliśmyod jejmatki.Je-
żeliudanamsięjąznaleźć,niez-

włocznie o tym fakcie zawia-
domimy Prokuraturę Okręgową
w Katowicach, która ma wydać
nakaz zatrzymania od ręki –
mówi nadkomisarz Grzegorz
Wierzbicki, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu. –
Oczywiściepowiadomimytakże
sąd, który zdecyduje o tym, czy
środekzapobiegawczywpostaci
dozoru policyjnego zostanie
zmieniony na areszt tymcza-
sowy–dodaje.

Katarzyna W. trafiła po raz
drugi do aresztu 13 lipca, po tym
jak prokuratura zmieniła sta-
wiany jej zarzut z nieumyślnego

spowodowaniaśmiercinazabój-
stwo.

Jednak tydzień później sąd
drugiej instancji w Katowicach
zdecydował się uchylić areszt
tymczasowyizastosowaćwobec
podejrzanejdozórpolicyjnyoraz
zakaz opuszczania kraju. Tym-
czasem słuch o niej zaginął:
od pięciu dni jest osobą zagi-
nioną.

Ostatni raz, wypełniając za-
sady dozoru, kontaktowała się
z policją 12 października. Przy-
pomnijmy – Katarzyna W. miała
stawiać się trzy razy w tygodniu
wkomisariaciewSosnowcu.

Co na to prokuratura? – Mu-
simy poczekać do posiedzenia
sądu. Nie oznacza to jednak, że
nie prowadzimy działań – mówi
prokurator Marta Zawada-Dy-
bek z Prokuratury Okręgowej
w Katowicach. – W dalszym
ciągu uważamy, że areszt wobec
podejrzanej był i jest zasadny.
Zresztą sędzia, w chwili uchyla-
niaaresztu,zgodziłsięznaszymi
zarzutami–dodajeprokurator.

Dlaczegotrzebaczekaćażdwa
tygodnie na decyzję sądu? Po-
mimo wielu prób nie udało nam
się skontaktować z rzecznikiem
SąduOkręgowegowKatowicach.

KatarzynaKapusta

WTwojej okolicydzwony lubkuranty
przeszkadzają,czymożeniemaznimi
problemów?Piszna:dziennikzachodni.pl
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Niewiadomo,gdziejestKatarzynaW. Przepadłabezśladu

MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJB BBBB Zarejestruj się na www.dziennikzachodni.pl/piano

Marzec–tonowyterminotwar-
cia Centrum Handlowego Eu-
ropa Centralna w Gliwicach.
Opóźnienie planowanego na
końcówkę listopada i początek
grudniaterminuotwarciaotrzy
miesiące spowodowane jest
„przejściowymi problemami
głównego wykonawcy prac –
Polimeksu-Mostostal”, który
prowadzi duże inwestycje
wwielumiejscachwkraju.Trud-
ności firmy nie są tajemnicą.

Katarzyna Skalska, dyrektor
marketingu Europy Centralnej
potwierdza,żetowłaśnieonesą
przyczyną opóźnień na budo-
wie.Podkreślajednak,żeHelical
Poland, który jest inwestorem
EC, doszedł do porozumienia
zPolimeksem-Mostostalemina
jegomocyotwarciemanastąpić
w pierwszych dniach marca.
Skalska dodaje, że było to także
konsultowane z najemcami.

–Chcemy,abynieodwołalnie
wielkanocnezakupykliencimo-
gli zrobić w naszym centrum
handlowym – podkreśla Kata-
rzyna Skalska.MAKI

Europa
w... marcu

Termin składania wniosków
odofinansowanieleczeniabez-
płodnościmetodąinvitrow czę-
stochowskim Urzędzie Miasta
minął w poniedziałek. Zgłosiło
się 29 par, tymczasem w tego-
rocznym budżecie miasta są
pieniądze dla 36 par (po 3 tys.
zł dla pary).

Ponieważ w Wydziale Zdro-
wia Urzędu Miasta odbierano
jeszcze telefony od mieszkań-
ców,którzyniezdążylizezłoże-
niem wniosku, postanowiono
przedłużyć możliwość składa-
nia wniosków o kilka dni, aż
do odwołania. Program jest
adresowanytylkodo małżeństw
zameldowanych w Częstocho-
wie przynajmniej od roku. Ko-
bieta powinna być wieku od 20
do 37 lat.

Dzisiaj komisja konkursowa
ma wyłonić realizatorów czę-
stochowskiegoprogramulecze-
nia bezpłodności. Zgłosiło się
siedem ośrodków – po dwa
wnioski wpłynęły z Warszawy
i Łodzi, po jednym z Krakowa,
Katowic i Białegostoku. JS

In vitro
nieco dłużej

DecyzjaoaresztowaniumatkiMadzidopiero19listopada

Ksiądzskazanyna
pracespołeczne
za łamanieciszy

a Latem tego roku głoś-
na była sprawa księdza
Andrzeja Wróbla, pro-
boszcza parafii w Lewinie
pod Łowiczem w woje-
wództwie łódzkim.
Duchowny zamontował
w kościele elektroniczne
dzwony. Złożyli się na nie
parafianie. Gong odzywał
się przez całą dobę, wybi-
jając odpowiednią godzinę.
A o godz. 6, 12 i 18 odzy-
wał się kurant. Poza tym
o godz. 15 zegar wygrywał
„Jezu, ufam Tobie”, o 21
„Apel Jasnogórski”,
a w godz. śmierci papieża
– „Barkę”. Mieszkańcom
domów stojących blisko
kościoła bijące w nocy
dzwony bardzo przeszka-
dzały. Powiadomili policję,
a ta skierowała sprawę
przeciwko duchownemu
do sądu. Proboszcz trafił
przed oblicze Temidy
za łamanie ciszy nocnej.
Sąd skazał go na 30
godzin prac społecznych.
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Jaka śląska kuchnia? Pyszna
i zdrowa, bo wcale nie tłusta

Magda Gessler uczestniczyła wśrodę w ponownym otwarciu katowickiej „Kryształowej”, kultowego śląskiego lokalu

Legenda „Kryształowej” trwa

a Lata dwudziesteminionego
wieku. „Kryształowa”święci
triumfy. Lokal słynął słodycza-
mi i trunkami z najwyższej
półki.Odwiedzali go ówcześni
(nie tylko regionalni) celebryci.
A konkurencja była ogromna,
wystarczywspomnieć, że o sto-
licywojewództwamawiało się
wtedymałyWiedeń.

a Lata siedemdziesiąte.
Kawiarnia trochę (?) podu-
padła. Cukiernia nadal jednak
–pamiętając o powojennych
realiach – słynie słodkościami.
Jest bardzo popularna, tak
wśród seniorów znających jej
przedwojenne sukcesy, jak
i wśród... studentów z pobliskie-
goUniwersytetu Śląskiego.
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aNowe otwarcie, listopad
2012 rok. „Kryształowa”
zachowuje klimat z najlepszych
czasów,ale stała się restaura-
cją proponującą kuchnię śląską
według koncepcjiMagdy
Gessler, czyli równie pyszną,
alewcale nie taką znowu tłustą.
Jak się sprawdzi w tej roli,
dowiemy sięwkrótce.FO
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Rozmawiamy
z Magdą Gessler

Chcieliśmyzrobićtestśląskiej
kiełbasy, w końcu jesteśmy
na Śląsku, a kiełbasa należy
do tych bardziej lubianych
produktów. Ale nie brakuje
głosów,żewkiełbasach,które
możemy dostać w zwykłych
marketach, połowa składu to
poprostuchemia?Zgadzasię
z tympani?
Ja nie odpowiem na to pytanie.
Ale wszyscy doskonale wiemy
jak jest. Wystarczy przecież
przeczytać etykiety.

W takim razie jak rozpoznać
idealną,podwzględemjakości
i smaku,kiełbasę śląską?Jak
pani to robi?
Przede wszystkim powiem, że
ubóstwiamkiełbasy,aszczegól-
niekiełbasęśląską.Dlaczego?Bo
jest krótka, pękata, przypomina
dawneserdelki,aletujestgrubiej
mielona. Jest z bardzo chudego
mięsawieprzowego,alerównież
z kawałkami podgardla. Nie ma
ścięgien, jest bardzo mocno
przyprawiona pieprzem
i kolendrą, ma czosnek. No i jest
bardzo dobrze uwędzona. Czyli
ma dużą zawartość soku itłusz-
czu. Taka kiełbasa powinna si-
kać i psikać. To jest moim zda-
niemideał.Atutemkiełbasyjest
fakt, że jest mała, przez to smak
zawarty w tym flaku jest kom-
pletniezamkniętyinierozpływa
się po talerzu. Bo w dużym ka-
wałku, kiedy kiełbasa jest prze-
cięta,towszystkoucieka.Jaaku-
rat strasznie lubię kiełbasę
na gorąco i to niekoniecznie

z grilla, chyba bardziej wolę ją
z wody.

Gdziezatemszukaćtakiej ide-
alnej kiełbasy śląskiej?
Znaleźć ją można w zasadzie
wyłącznieuprywatnychprodu-
centów.DzisiajbyłamwCieszy-
nienatargu,gdziewydajemisię,
żeproducenciprywatnirównież
byli, ale niestety ich wyroby nie
dorównałysmakowiprawdziwej
kiełbasy śląskiej. Marnie to wy-
glądało,wydajesię,żewiększość
kiełbas jest potraktowana szyb-
kim dymem, który jest rako-
twórczy. Niby domowo, ale jed-
nak bardzo źle. Zresztą w tej
chwili w Polsce naprawdę bar-
dzotrudnojestdostaćchociażby
boczek wędzony prawdziwym
zimnym dymem, bo wszystko
jest malowane wędzonką, a nie

wędzone.Itonajbardziejrozcza-
rowuje.

No dobrze, natomiast dla
wielu ludzipodstawowymkry-
terium podczas zakupów,
w tym m.in. także kiełbasy,
jest zasobność ich portfela.
Wyroby prywatnych produ-
centówbywają dużo droższe.
A nie każdego człowieka stać
nakiełbasę za50zł.
Owszem,aletrzebateżpamiętać
o tym, że kiełbasa sama w sobie
ma tyle cholesterolu, jest tak
bardzo tłusta, a zarazem kalo-
ryczna, że jeżeli mam być
szczera,tochybalepiej jestzjeść
kiełbasę śląską, powiedzmy raz
na dwa miesiące, niż spożywać
jąniemalcodziennie.Itotaką,że
później musimy iść do lekarza,
by zacząć się leczyć. A to

wzwiązkuzcholesterolemalbo
podwyższonym ciśnieniem,
awnajgorszychwypadkachmu-
simy leczyć raka.

Kilkarazywspominałapani,że
kuchniaśląskanależydopani
ulubionych.
W Tychach jest taka restauracja
„Pod Prosiakiem”, która zacho-
wała chyba całą tradycję śląską.
Robiłam tam „kuchenną rewo-
lucję” i oni tylko dostosowali się
domoichwskazówek,żebyjesz-
czegłębiejwejśćwtenŚląsk.Ito
jest prawdziwy kapitał.

Aleokuchni śląskiejmówisię
też, że jest tłusta i niezbyt
zdrowa.
Nieprawda,dzisiajnakolacjipo-
kazałam, że moje udko gęsie
byłochude.Bocałafilozofiapo-
lega na tym, że prawdziwą gęś
przygotowuje się na ruszcie,
a nie na tłuszczu, bo on po pro-
stuspływa.Nanimmożnarobić
milion innych rzeczy, na przy-
kład grzanki, ale najważniejsze
jest to, że nikt tego tłuszczu nie
musi jeść. Chcąc zdrowo zjeść,
aprzytymposmakowaćśląskich
dań należy tylko pamiętać
okilkurzeczach,przedewszyst-
kim nie dodawać mąki, zas-
mażki pierwszego czy drugiego
stopnia,tylkorobićwywarzwo-
łowiny, boczku, ogórków kiszo-
nych. Bez mąki i zasmażek, bez
tegododatkukalorycznego, jaki
byłkoniecznydlagórników,któ-
rzy ciężko fizycznie pracowali.
Ale my w większości nie pracu-
jemy tak jak oni i dobrze byłoby
pomyślećteżonaszymzdrowiu.

RozmawiałaOlaSzatan
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MagdaGessler podczas otwarcia „Kryształowej”

REKLAMA 1950601/00

REKLAMA 1655800/04
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Planetarium

ZOO

Skansen

Stadion
Śląski

Wesołe
Miasteczko

Rosarium

– odbudowywany odcinek Elki
– nieistniejące odcinki Elki

Rozpoczęłysięjużpierwszeprace
związane z odbudową kolejki li-
nowej wParku Śląskim. Na razie
prowadzone są konieczne po-
miary, a za kilka tygodni zacznie
sięrozbiórkastacjiprzyStadionie
ŚląskimiŚląskimWesołymMia-
steczku.Elkanacałejdługościbę-
dzie monitorowana, ado popro-
wadzeniadwukilometrowegood-
cinkanajprawdopodobniejtrzeba
będzie postawić dwanaście słu-
pów.Praceprojektowemająpot-
rwać do końca roku. Wnioski
o pozwolenie na rozbiórkę obu
stacji oraz starych słupów są już
wchorzowskimmagistracie.

Przypomnijmy: Elka (Elek-
tryczneLinoweKoleje)powstała
w czynie społecznym. Kolejka
została oddana do użytku we
wrześniu1967roku.Dokładnie7
wrześniaprzejechaliniąpierwsi
pasażerowie.Przezdziesięciole-
cia cieszyła się niesłabnącą po-
pularnością–wciągurokuprze-
woziła ok. 135 tys. pasażerów,
a w latach świetności z tras mię-
dzy Stadionem Śląskim, plane-
tarium,awesołymmiasteczkiem
korzystało nawet 250 tys. ludzi
wciągujednegosezonu.

Rok2005byłostatnim,wktó-
rym uruchomione były wszyst-
kie trzy odcinki trasy Elki. Dwa
lata później, po kontroli Tran-
sportowego Dozoru Technicz-
nego, kolejka już nie działała,
aw2008 r. władze WPKiW pod-
jęły decyzję o jej likwidacji.
Od razu też głośno mówiły o jej
odbudowie.W2010rokupojawił
się pomysł, że budowa najdłuż-
szego odcinka mogłaby się roz-
począć i zakończyć rok później.
Na to jednak trzeba było trochę
poczekać,ponieważokazałosię,
że jedna z działek, przez którą
przebiega trasa kolejki, nie na-
leżydoparku.

Cała machina związana z od-
budową kolejki ruszyła na po-
czątku tego roku. Jej pierwszym
odcinkiem mamy przejechać
w czerwcu 2013 roku. Władze
chcąwnastępnejkolejnościprzy-
wrócićrównieżinnetrasyElki.

JustynaToros

Wparku trwają prace projektowe i pomiarowe. Budowa kolejki ma się rozpocząć na początku przyszłego roku
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Elkawybudowana zostanie na nowo.Postęp prac znajdziecie na dziennikzachodni.pl

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆKolejka
będziemogła jechać 8metrów
na sekundę.Cały odcinek przeje-
dziemyw 5minut. Stara potrze-
bowała 23minut.W ciągu godzi-
ny kolejką pojedzie nawet 863
pasażerów, jednocześnie – 180.

UroczysteotwarcieElki:7
września1967r.Obecnibyli
EdwardGierekiJerzyZiętek
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Przejażdżkakolejkąpodczas
kiermaszuksiążek?Dlaczego
nie!Zdjęciezlat70.XXwieku

R
EP

.D
O
R
O
TA

N
IE
Ć
K
O

W2008rokuzapadładecyzja
olikwidacjikolejki.Podpory
zostałyrozebranew2010r.
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Elkabędziemiała jedną
gondolędlamediów:bez
kanap izotwartymioknami
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WParkuŚląskimdonowej
kolejki doprowadząnas
odpowiednie znaki
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KultowaElkawParkuŚląskimma
byćjaknowaw2013roku.Zobaczcie

Jest taka orkiestra, która koncer-
tujetylkorazwroku.Bojedenwy-
stęp wystarczy, aby naładować
pozytywną energią i zarazić op-
tymizmemliczniezgromadzoną
na widowni publiczność,
aprzedewszystkimchorenano-
wotworydzieci.ToDziecięcaOr-
kiestra Onkologiczna Fundacji
Iskierkai jej„Pasjażycia”.Ta wy-
jątkowa orkiestra zagra ponow-
nie 1 grudnia w Zabrzu.

Na scenie Domu Muzyki
i Tańca zobaczymy podopiecz-
nych Iskierki, bez kroplówek,
za to uśmiechniętych i przeję-
tych, wraz z lekarzami i pielęg-
niarkamibezfartuchóworazzro-

dzicami – wspólnie zagrają i za-
śpiewają.DziecięcąOrkiestrąOn-
kologicznądyrygowałbędzienie-
oceniony prof. Piotr Sutt. Towa-
rzyszyć będą im – jak co roku –
artyści. Wystąpią: Renata
Przemyk,którazIskierkązaśpie-
wałajużroktemu,ArturAndrus,
RazDwaTrzyimeksykańskimu-
zykJavierNandayap.

Jak zapowiada Aneta Klimek-
Jędryka,dyrektorkabiuraFunda-
cji Iskierka, podczas koncertu
w DMiT usłyszymy też utwory
zrepertuarumuzykiklasycznej–
wszystkiewprofesjonalnejaran-
żacjiiwykonanewrazzorkiestrą,
wspieraną przez znakomitych
muzyków:MichałaKuzimskiego
iBenedyktaOdyę.

– Fundacja sięga po niekon-
wencjonalnemetodyuwielbiane
przez dzieci i ich rodziców, dla-
tegopodczaskoncertupromują-
cego płytę, orkiestrze towarzy-

szył będzie chór dziennikarzy
zróżnychredakcjitelewizyjnych,
prasowych czy radiowych,
a także chór policyjny złożony
z funkcjonariuszy z Komendy

Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach – zapowiada Klimek-
Jędryka.Chórdziennikarsko-po-
licyjny wystąpi pod batutą prof.
Grzegorza Rubina i... Szymona
Majewskiego.

KoncertwzabrzańskimDMiT
poprowadzą: Agnieszka Szyd-
łowskazradiowej„Trójki”iMiro-
sław Neinert, dyrektor Teatru
KorezwKatowicach.

Występy poprzedzi gala połą-
czona z wręczeniem statuetek
przyjaciołomFundacjiIskierka.

Bilety na ten wyjątkowy kon-
cert „Pasja życia” kosztują 25, 50
i 80 zł. Są do nabycia w kasach
DMiT lub za pośrednictwem
strony internetowej placówki:
dmit.com.pl.

MariaOlecha

Zabrze:znówzaśpiewajądlaIskierki

NOWAKOLEJKA POJEDZIE TYLKO
JEDNYM STARYM ODCINKIEM
Na razie do użytku zostanie
oddany odcinekmiędzy Stadio-
nemŚląskim aWesołymMia-
steczkiem. Łącznie będzie on
miał 2 km i 210metrów.

CO ZOBACZYMY
PO DRODZE?
Podróżując Elką zoba-
czymy z góry boiska
treningoweStadionu
Śląskiego.Po prawej
stronie zobaczymy
halę Kapelusz,
a następnie Rosarium.
Będzie też Fala i oczy-
wiście ŚląskieWesołe
Miasteczko.

JAKWYSOKO POJEDZIEMY?
Wciąż trwają projekty,w których
ustalone zostanie, jakiej wyso-
kości będą podpory dla kolejki.
Jadąc starą Elką w najwyższym
miejscu znajdowaliśmy się 15
metrów nad ziemią.

BĘDĄKANAPY I GONDOLE
Będziemymogli skorzystać z 15
ośmioosobowych gondoli i 30
czteroosobowych kanap.Gondo-
le będą przystosowane do prze-
wozu osób niepełnosprawnych
oraz wózków dziecięcych.

Podopiecznym
fundacjibędą
towarzyszyć
dziennikarze
ipolicjanci

Hala widowiskowo-sportowa
Podium w Gliwicach, która
miała być konkurentką katowi-
ckiego Spodka, zostanie wy-
kreślona z listy projektów unij-
nych. Tak poinformował
w czwartek marszałek woje-
wództwa Adam Matusiewicz.

Projekt był na liście dotacji
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. Dota-
cja z UE miała wynieść 141 mln
zł. Unijni urzędnicy uznali jed-
nak, że hala będzie nieren-
towna, powstanie zbyt blisko
Spodka, amiasta nie będzie stać
na jej utrzymanie.

MarszałekMatusiewiczzade-
klarował jednak, że samorząd
regionu będzie służyć wspar-
ciem przystaraniachodofinan-
sowanietej inwestycjiwprzysz-
łości. Budowę obiektu gliwicki
samorząd przygotowuje od
kilku lat. Podium miało stać się
jedną z największych hal wido-
wiskowo-sportowych w Polsce,
miejscem koncertów, targów
i imprez sportowych.

Wewnątrz, prócz hali na 15
tys. osób, a na koncertach do 20
tys., ma znaleźć się m.in. mniej-
sza sala, w zależności od im-
prezy mieszcząca 1,2-3 tys. wi-
dzów.PAP

Gliwice:halaPodium
bezunijnejdotacji

StacjaStadionŚląskibędziewiększa.Totutaj
znajdziesięhangarnagondoleikrzesełka

Naobustacjachbędziemymoglikupićbilety
naprzejazdorazwsiąśćiwysiąśćzElki
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Nadal nie wiadomo, jak doszło
do tego, że przez ponad rok
w okolicach sosnowieckiego
Szpitala Górniczego leżały
zwłoki 40-letniego mężczyzny.
O tej bulwersującej sprawie pi-
saliśmy na łamach „Dziennika
Zachodniego” tydzień temu.

Przypomnijmy, że przywie-
ziony przez karetkę pogotowia
doSzpitalaGórniczegomężczy-
zna wyszedł z izby przyjęć i za-
ginął. Był poszukiwany przez
policję,rodzinęiFundacjęItaka.

9październikategorokujego
ciało odnaleziono niedaleko
wejścia do szpitala. Leżał w kę-
pie jałowców, którą przycinali
pracownicy szpitala. Gdyby nie
wykonywali tych prac, zwłoki
najprawdopodobniej leżałyby
tam nadal.

– Tej części terenu przy szpi-
talu nie obejmuje nasz
monitoring – wyjaśnia Miro-
sław Rusecki, rzecznik prasowy
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 5 im. św. Bar-

bary w Sosnowcu. – Śmierć
człowieka zawsze jest przykra,
ale ten mężczyzna nie był ubez-
własnowolniony – dodaje
rzecznik. Taką samą opinię
przekazują policjanci.

Postępowanie w tej sprawie
prowadzi Prokuratura Rejono-
wa Sosnowiec-Północ, ale po-
stępowanie toczy się opornie.

– Wciąż nie otrzymaliśmy
pełnejdokumentacjizeszpitala.
Czekamy m.in. na dokumenty
związane z przyjęciem do lecz-
nicy. W tej sprawie wysłaliśmy
już ponaglenie. Cały czas prze-
słuchujemy świadków – mówi
Mirosław Miszuda, prokurator
z Sosnowca.

Śledztwotoczysięwsprawie,
a to znaczy, że nikt nie usłyszał
jeszcze zarzutów. Jeśli doku-
mentacjadotrzedoprokuratury
wciągunajbliższychdni,tojesz-
czewtymmiesiącupowinnyza-
paść dalsze decyzje. – Będziemy
wiedzieć,czywtejsprawiebędą
zarzuty i ewentualnie kto je
usłyszy – mówi prokurator.
Współpraca:TOS

Zwłokipodszpitalem:
nadalnicniewiadomo
GrażynaDębała

Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Au-
tonomii Śląska, jest już polity-
kiem kojarzonym na scenie
ogólnokrajowej. Czy wykorzy-
sta swój kapitał, czy poprzesta-
nie na m.in. facebookowych
prowokacjach, które go wpraw-
dzie wyciągnęły z anonimo-
wości, ale mogą się stać obcią-
żeniem.

Marek Migalski, śląski poli-
tolog, który zrobił błyskotliwą
karierę i został wybrany
do europarlamentu z listy PiS,
ocenia, że Gorzelik bardzo
szybko pojął i umiejętnie wy-
korzystał mechanizmy marke-
tingu politycznego. – Z ruchu
niszowego i hobbystycznego
uczynił siłę, która współrządzi
województwem. Wie, jak sku-
tecznie dotrzeć do swoich wy-
borców, operując odpowied-
nimi środkami przekazu – wy-
jaśnia Migalski.

Sposób działania Gorzelika
polega na oddaniu szybkiego
ciosu i powrocie do własnego
narożnika, oczywiście w goto-
wościdokolejnejakcji. Takbyło,
gdy wprzeddzień zapowiedzia-
nejwizytyprezydentaRPBroni-
sława Komorowskiego z okazji
90.rocznicyprzyłączeniaczęści

Górnego Śląska do Polski wy-
stosował do niego list otwarty,
w którym stwierdził, że
woczachwieluŚlązakówPolska
utraciła wiarygodność. Podob-
nie jest z jego wpisami
na Facebooku. W jednym
z ostatnich przestrzegł
przed biało-czerwoną tłuszczą
kibiców, którzy być może będą
jeździćzatenisistąJanowiczem.
W ustach Gorzelika biało-czer-
wona tłuszcza ma swoją obraź-
liwą wymowę.

Cóż,takiewystąpienia sąob-
liczone na określone reakcje.
Najpierw mamy prowokację,
potem medialny szum i dysku-
sję. Obecność w mediach,
a przede wszystkim w interne-
cie, który stał się płaszczyzną
wymianypoglądówmiędzynaj-
młodszymi wyborcami, ana ta-
kichwydajesięstawiać RAŚ, za-

pewniastałą,darmowąreklamę
poglądów i ugrupowania. Bo
dzisiaj bez Twittera i Facebooka
polityka nie istnieje, za-
równowPolsce, jakikażdymin-
nym kraju świata. Wpisy
umieszczająniemalwszyscy,ale
doopiniipublicznejprzedostają
się te najbardziej kontrower-
syjne, czyli z punktu widzenia
propagowania idei najbardziej
wartościowe. I trudno się obra-
żać na informacyjną rzeczywi-
stość. Nie przejdziemy już
z komputerów na liczydła,
czego zdaje się nie rozumieć
wielu politycznych konkuren-
tów RAŚ.

Zdaniem dr. Marcina Gacka,
socjologa polityki z Uniwersy-
tetu Śląskiego, do tej pory
Gorzelik nie miał wyjścia, bo
żeby zaistnieć, musiał prowo-
kowac.–Tenetap powinien jed-

nakzostawićzasobą,bo znalazł
się w kluczowym momencie
swojej kariery – uważa Gacek
i dodaje: – Jeśli zamierza nadal
odgrywać rolę prowokatora, to
w końcu będzie traktowany jak
metropolitalny śląski Lepper,
czyli w sumie coraz mniej po-
ważnie. Tymczasemmoimzda-
niem stoi przed nim szansa po-
wołania partii regionalnej, bo
tylkownaszymregionietakasiła
mapotencjał imogłabyodegrać
ważną rolę i wspierać różne
istotnedlawojewództwaprzed-
sięwzięcia.

Prowokacje Gorzelika mają
wsobie coś zzabawy nastolatka
i nie pasują do roli rozgrywają-
cegonaśląskiejscenie politycz-
nej. A przecież właśnie takie
aspiracje ma Gorzelik.

By zrobić kolejny krok, musi
przejąć od Kazimierza Kutza

pałeczkę lidera. Oczywiście
nikt na wcześniejszą emery-
turę senatora Kutza nie wysyła.
Dla każdego, kto interesuje się
śląskimi sprawami, jest jasne,
że to Kutz stał się dla tzw. cen-
trali i ogólnopolskich mediów
głosem Śląska w Polsce. W tym
zestawieniu Gorzelik pojawia
się jak niesforny uczeń Wiel-
kiego Mistrza. Oczywiście
Mistrz też nie unika prowoka-
cji intelektualnych, ale reżyser
nie obsadził się w roli organiza-
tora życia politycznego Śląza-
ków, lecz komentatora.
A Gorzelik ze swoim tempera-
mentem nie może się chyba
zdecydować.

Jeśli szef RAŚ nie wykorzysta
swojej szansy, to może wpaść
na równie niebezpieczną jak
„lepperiada” minę. Jest nią
rolamęczennikaśląskichspraw.

Stanie się tak, gdy nagle zerwie
sejmikową koalicję z Plat-
formą i przedstawi się jako
ofiara tego oryginalnego poli-
tycznego związku. Szef RAŚ co
jakiśczaswysyłasygnały,że ko-
alicjętęmożepoświęcićnaołta-
rzuMuzeumŚląskiego.Cooczy-
wiste, jest bardzo zaangażo-
wany w spór dotyczący
wystawy. – Akurat w kwestii
muzeummaszansęwykazaćsię
elastycznością i dyplomacją,
czyliwłaśniedojrzałością–oce-
nia Jan Dziadul, publicysta „Po-
lityki”.

Rola męczennika, nawet
słusznej sprawy, nie jest dobra
na dłuższą metę. Prowadzi np.
do oderwania od rzeczywi-
stości, co aż za dobrze znamy
z historii. – RAŚ musi pamiętać,
że w województwie śląskim na-
dal jest mniejszością i nie
do końca trzeba się aż tak za-
chwycać wynikami spisu pow-
szechnego, a raczej wziąć się
do ciężkiej organicznej pracy –
ocenia Gacek. – Jeśli Gorzelik
nie chce partii regionalnej, to
może krok po kroku będzie dą-
żył do uznania mniejszości ślą-
skiej i uzyskania praw wybor-
czych należnych mniejszoś-
ciom, tj. bez konieczności
przekroczenia progu wybor-
czego.To jednakplanobliczony
na długie lata. Dziś trudno mó-
wić, czy w ogóle realny.

Czekamy więc na ruch
Gorzelika. Ciąg dalszy
na pewno nastąpi. Jedno jest
pewne, permanentny happe-
ning staje się w końcu nudny,
o czym przekonuje się już
choćby Janusz Palikot.

Śląskimęczennik,śląskiLepper,śląski
lider.JakarolapisanajestGorzelikowi?
bProwokacja,

czylidrugieimię

JerzegoGorzelika

b Codalej?Sam

Facebook,to

owielezamało

AgataPustułka
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Jerzy Gorzelik znalazł sięwkluczowymmomencie kariery

MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJB BBBB Zarejestruj się na www.dziennikzachodni.pl/piano

Onanizm,czyli Gorzelikw sieci

a „No to rozpoczął się trady-
cyjny, narodowy onanizm,
tym razemmęskim tenisem.
Mnie gra Janowicza się podo-
ba – zwróciłem na nią uwagę
już podczasWimbledonu.
Mamnadzieję, że przyjem-
ności z oglądania dobrego
tenisisty w akcji nie odbiorą
mi patriotyczne spazmy
komentatorów i tłuszcza
z biało-czerwonymi flagami,
która dla odmiany zacznie
teraz odwiedzać światowe
korty, choć nie wie, co to
smecz, lob czy gem”.
(Na Facebooku).

a „Nie ulegawątpliwości, że
w oczachwielu Ślązaków
państwo polskie utraciło wia-
rygodność – wyczerpał się
udzielony przez naszych
przodków kredyt zaufania.
Krytycznego stosunku
doRzeczpospolitej niemożna
tłumaczyć rzekomym
antypolonizmem.To byłoby
wątpliwymalibi, zwykłą
wymówką, usprawiedliwiającą
brak dialogu, któregomiesz-
kańcy Górnego Śląska doma-
gają się od lat”.
(Z listu do prezydenta
Komorowskiego).

1962461/011755941/17
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JeszczewtymrokuautostradąA1
dojedziemydoCzech.Narazie...
od węzła w Mszanie, ale by uła-
twićkierowcomdojazddoniego,
wyznaczonoobjazd.Swójpoczą-
tek będzie on miał na węźle
w Świerklanach, skąd drogami
wojewódzkimidotrzemydowę-
zła w Mszanie, by stamtąd już
bez problemów ruszyć dalej
na południe Europy. To rozwią-
zanie tymczasowe, wynikające
ześlimaczącychsiępracpopraw-
kowych na feralnym moście au-
tostradowym w Mszanie (MA
532).–Oszczegółachiewentual-
nych pracach remontowych,
które będą wykonywane
przed otwarciem A1 dla ruchu,
będziemyinformowaćpóźniej–
wyjaśnia Dorota Marzyńska-
Kotas,rzeczniczkakatowickiego
oddziałuGDDKiA.Naszdzienni-
karz już teraz sprawdził, jak wy-
gląda podróż planowanym ob-
jazdemdlaautomasiedo 3,5t.

Zjazdzautostrady
nawęźlewŚwierklanach
Jadąc A1 z Pyrzowic na południe
zjeżdżam z autostrady na węźle
w Świerklanach. Rozpoczynam
mierzenie czasu i odległości.
Wjeżdżającnarondo,kierujęsię
wlewonaWodzisławŚląski(DW
932). I od razu pierwsze trud-
ności – skrzyżowanie z drogą

wojewódzką nr 929 (na Rybnik).
Spory ruch i sygnalizacja świet-
lna powodują, że stoję w korku.
Spędziłem tam 8 minut, a prze-
cież nie jechałem w godzinach
szczytu.

Dalej jadę ulicą Kościelną
w Świerklanach aż do skrzyżo-
wania z DW930. Droga jest sze-
roka i równa. Niedawno zakoń-
czyłsię jejremont.

Jedziemywstronę
Jastrzębia-Zdroju
Następnie skręcam w lewo
w stronę Jastrzębia-Zdroju
(DW930). Dużo dziur, łat, a na
jezdni trudno zauważyć linie
drogowe. Po chwili mijam tune-
lem autostradę A1, naktórą wje-
dziemywMszanie.Drogawkiep-
skimstanieistrachpomyśleć,jak
będzie wyglądała po wprowa-
dzeniuobjazdu.Gdydojeżdżam
do Połomi (gmina Mszana), nic

sięniezmienia–drogadziurawa,
bez pobocza i chodnika. – Jak
wprowadząobjazd,toznaszych
drógjużnicniezostanie–obawia
sięJerzyNawrotzMszany.

Cały czas jestem zmuszony
omijać ludzi idących poboczem
jezdni. Jest niebezpiecznie, bo
droga wiedzie głównie między
zabudowaniami (domki jedno-
rodzinne), sporadycznie przez
polai lasy.

Alenajlepszyodcinekobjazdu
jest również w Połomi. To kilku-
setmetrowyfragmentulicyWol-
ności. Droga jest równa, szeroka
i otoczona barierkami. Remont
tego fragmentu drogi zakończył
siękilkanaściemiesięcytemu.

Nakolejnymfragmencietrasy
sprawdza się powiedzenie: „im
dalej,tymgorzej”.Koleiny,dziura
na dziurze, łata na łacie. I taką
jezdnią dojeżdżam do skrzyżo-
waniazDW933.

Ostatniaprostadowęzła
A1wMszanie
Udało mi się uniknąć stania
wkorkunaświatłach,skręciłem
w prawo, w stronę Wodzisławia.
Tu też droga przypomina ser
szwajcarski. Nic więc dziwnego,
że władze Mszany apelują, by ją
wyremontować przed otwar-
ciemobjazdu.Tutajrównieżpiesi
ikierowcymusząuważać,bobra-
kuje chodnika. Po dwóch minu-
tach jestem na węźle i ruszamy
w dalszą, już bardziej komfor-
towąpodróżnapołudnieEuropy.

Drogidziurawe,staniemy
wkorku
Podsumowując: podróż drogami
wojewódzkimi zajęła mi 20 mi-

nut. Połowę ztego czasu spędzi-
łem stojąc na dwóch sygnaliza-
cjach świetlnych. Cały odcinek
objazdu wynosi 10,5 km. Jeśli
na trasę wjadą jeszcze samo-
chody podróżujące do tej pory
autostradą,toruchbędzieznacz-
nie większy i więcej czasu spę-
dzimystojącwkorkach.

Nawierzchnia większości
dróg pozostawia już teraz wiele
dożyczeniainależyjąwyremon-
tować. Ponadto brakuje chodni-
ków, co stwarza niebezpieczeń-
stwo dla pieszych. Dodatkowo
natrasiebrakujestacjibenzyno-
wej.

Plusy? Tylko fakt, że do
użytku zostanie oddany kolejny
odcinekA1.Kiedyś...

SprawdziliśmyobjazdprzyA1:
nadrogachdziury,sąteżkorki
bPrzejazd
objazdem zajął
nam 20 minut

bPołowętego
czasustaliśmy
naświatłach

Arkadiusz Biernat
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Wodzisław
Śląski

Mszana
933

Most w Mszanie

autostrada A1

odcinek wyłączony z ruchu

planowany objazdArkadiuszBiernat
przejechał objazdemA1

Zdjęcia z całegoobjazduodcinka
autostradyA1 zobaczycienanaszej
stronie internetowej dziennikzachodni.pl

Proponowany objazdmostu autostradowegoA1
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Naszserwisdziennikzachodni.pl
wzbogacił się o nowych auto-
rów i nowe treści. Tym razem
miło nam zakomunikować, że
wstałychrubrykachzaczęlipub-
likowaćkolejniautorzyblogów.
a O podróżach i ciekawost-
kach ze świata pisze Anna
Ładuniuk, która zjeździła pra-
wie wszystkie kontynenty.
a O dobrych książkach pisze
Małgorzata Powązka, miłoś-
niczka literatury, zwłaszcza
współczesnej i polskiej.
a Swe marynistyczne fascy-
nacje przedstawia Adam
Daszewski, kolekcjoner, który
ma największy w Polsce zbiór
pocztówek związanych
z morzem.
a Natomiast z Grzegorzem
Lisieckim, fanem wszystkie-
go, co nowe w świecie
smartfonów, mogą państwo
podyskutować o najnowszych
technologiach.
a Ze Sławomirem Cichym,
redaktorem, ale ponad
wszystko ojcem trójki fajnych
dzieci, porozmawiacie
o domowych gadżetach.
a Tomasz Borówka, najlepszy
(dyplomowany) historyk
w szeregach DZ, opisu-
je z kolei ciekawostki ze sta-
rych dziejów.
a Stanisław Bartosik sta-
wia pytania o to, co fascynuje
dzisiejszych 50-latków. Raz
wraca do PRL-u, innym razem
patrzy w przyszłość.

Zapraszamy do lektury i dy-
skutowania z autorami.
Wszystkie pytania dozwolone.
Nasi redaktorzy zareagują
na wszelkie Państwa wątpli-
wości zgłaszane w komenta-
rzach do ich notek.

Blogerzy
w DZ to
silna grupa

Pamiętacie sprawę małego Szy-
monazBędzina,któregociałozo-
stało znalezione 19 marca 2010
roku nad cieszyńskim stawem?
Wczoraj w mieszkaniu rodziców
chłopca na ulicy Piłsudskiego
wBędzinie,porazkolejny,odbyła
się wizja lokalna. Zakończyła się
także kontrola w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz w Straży Miejskiej w Będzi-
nie. Protokoły z przeprowadzo-
nej kontroli trafiły do rąk prezy-
dentaBędzina.

– Dyrektorka Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymała ustalenia po kontroli,
jaką prowadził powołany przez
prezydenta Będzina zespół. Mu-
siała się do nich ustosunkować.
Jej odpowiedź została przyjęta –
tłumaczy Agnieszka Siemińska,
rzecznika Urzędu Miejskiego
wBędzinie.

Kontrola w MOPS-ie objęła
okresod1lutego2007rokudo29
czerwca br. Z raportów pokon-
trolnychwynika,żeniektóredo-

kumentydostarczonedoMOPS-
u nie miały daty oraz nie posia-
dały potwierdzenia zgodności
zoryginałem.Pomimożerodzina
Szymona nie kwalifikowała się,
zewzględunafaktprzekroczenia
kryterium dochodowego,
do otrzymywania pomocy, to ją
dostawała. Mało tego, sytuacja
bytowa rodziny była każdora-
zowo potwierdzana przeprowa-
dzanym przez pracowników so-
cjalnychwywiademśrodowisko-
wym. Ponadto23lipca2010roku
ówczesna dyrektorka MOPS-u
poinformowała NZOZ „Syber-
ka”,żerodzinaniefigurujewewi-
dencjiośrodkapomocyspołecz-
nej.–Dokumentacjawtejsprawie
trafiła także do Prokuratury Re-
jonowej w Będzinie. Prowadzi
ona postępowanie, które ma
sprawdzić, czy otrzymywane
świadczeniabyływyłudzeniem–
dodajerzeczniczka.

Pomimo wykrytych niepra-
widłowości,wMiejskimOśrodku
PomocySpołecznejwszyscypra-
cownicy zachowali swoje stano-
wiska.

KatarzynaKapusta

Wszystkie blogi dziennikarzy
„Dziennika Zachodniego”na
www.dziennikzachodni.pl

Były uchybienia w
będzińskim MOPS-ie
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9 listopada 2012Polska Dziennik Zachodni | www.dziennikzachodni.pl |
REKLAMA 11

REKLAMA 1991283/00



9 listopada 2012 |www.dziennikzachodni.pl | Polska Dziennik ZachodniFAKTY 24| POLSKA12

Z pilotem płk.
Piotrem Łukaszewiczem
rozmawia Dorota
Kowalska

Co pan sobie pomyślał, jak
przeczytałmateriałw„Rzecz-
pospolitej”o trotylunawraku
prezydenckiegotupolewa?
Tytułbyłsensacyjny.Ajaodczu-
łemniesmakwzwiązkuztym,że
po raz kolejny rozpoczęła się
publiczna awantura, która sięg-
nęłaszczytówabsurdu.

Przeszło panu przez myśl, że
może jednaknawrakuTu-154
byłymateriaływybuchowe?
Nie, chociaż byłem zaskoczony
treścią artykułu. Pierwsza myśl,
jakaprzyszłamidogłowy,topo-
czekać na oficjalny komentarz
wtejsprawie.

Uważapan,że spór smoleński
da sięwogóle jeszcze rozwią-
zać?
Tozależy,ktoczegooczekuje.Dla
mnie okoliczności i przyczyny
katastrofy smoleńskiej zostały
jednoznacznie i wystarczająco
ustalone. Wszystko inne to cho-
choli taniec na trumnach tych,
którzywniejzginęli.

Wyjaśnioneprzez komisjęJe-
rzegoMillera?
Tak, przez komisję Jerzego Mil-
lera, Komisję Badania Wypad-
ków Lotniczych Lotnictwa Pań-
stwowego. Uważamteustalenia
za jednoznaczne oraz poparte
wystarczającąilościąfaktówido-
wodów uzasadniających taką,
anieinnąkonkluzjętegoraportu.

Takjakdzieńpokatastrofiejest
panzdania,żetenlotniepowi-
nien się odbyć?Takmówiłmi
pan11kwietnia2010roku.
Inicsięwtejkwestiiniezmieniło.
Podtrzymujęswojąopinię,którą
wyraziłem dzień po katastrofie
smoleńskiej. Wciąż uważam, że
ten lot nie powinien się odbyć.
Praprzyczyna tej katastrofy le-
żaławWarszawie,abyłoniąpod-

jęcie decyzji o wykonaniu lotu
wwarunkachatmosferycznych,
które nie pozwalały na jego wy-
konanie.

Myślipan,żenieprzestrzegano
procedurtakżeprzed10kwiet-
nia2010roku?
Komisjajednoznaczniepotwier-
dziła wystąpienie szeregu nie-
prawidłowości,któremiałymiej-
sce,takwkwestiiplanowania,jak
wykonaniategolotu.Toonedo-
prowadziłydokatastrofy.Trzeba
przypomniećjednąpodstawową
zasadę obowiązującą w lotni-
ctwie: niepoprawione na czas
błędy popełniane w sytuacji dy-
namicznej mają, niestety, efekt
lawinyśnieżnej.

Jest jeszcze jedna kwestia,
dośćbulwersująca:piloci jaka-
40. Twierdzą, że słyszeli, jak
kontrolerzyzwieżypozwolili im
zejść, podobnie jak pilotom
tupolewa,nawysokość50me-
trów.
Mówimy tu o dwóch różnych
rzeczach. Sprawa pierwsza to
słowa dwóch członków załogi
jaka-40 przeciw zapisom
na kilku różnych urządzeniach
rejestrujących. Był zapis kore-
spondencjiradiowejzwieży,od-
słuch rozmów z tupolewa,
wreszcie zapis korespondencji
zjaka-40.Źródłaoficjalnetwier-
dzą, że na żadnym z nich nie ma
komendyzezwalającejnazejście
do 50 metrów. To jedna rzecz.

Druga:zezwoleniekontroleranie
zwalnia z odpowiedzialności
za utrzymanie warunków lotu
iprzestrzeganie ograniczeń. Za-
łogajestzobowiązanapodejmo-
waćdecyzjezgodniezobowiązu-
jącymi ograniczeniami. W jed-
nymidrugimprzypadku,mówię
tu i o jaku-40, i o tupolewie, te
ograniczeniazostałyświadomie
naruszone.Dowódcajaka-40nie
miałprawazniżyćsięponiżej100
metrówniewidzącziemi,niewi-
dząc progu pasa z odległości
1000metrów.

Więcnawet,jeśliwieżapozwo-
liłabymuzejśćdo50metrów,
niemiałprawategozrobić?
Tak. Nie miał prawa i nie powi-
nien tego zrobić. Podobnie jak
dowódcazałogitupolewniemiał
prawa zejść poniżej wysokości
120metrów.

Toskądtacałaafera?
Chybawnaszejostatniejrozmo-
wie użyłem stwierdzenia, które
w dalszym ciągu podtrzymuję,
że lotnictwo jest instytucją ze-
rojedynkową, jest albo tak, albo
nie. Jest 100 metrów, albo tych
100 metrów nie ma. Dowódca
załogi jest zobowiązany prze-
strzegać ograniczeń wynikają-
cych z posiadanych przez niego
uprawnieńdowykonywanialo-
tów, z właściwości i wyposaże-
niasamolotuiminimalnychwa-
runków atmosferycznych obo-
wiązujących dla danego
lotniska.

Terazpodnosząsięgłosykwe-
stionujące raport komisji Je-
rzegoMillera.Uważapan,żete
głosysązasadne?
Nie. Ostatnio przewodniczący
komisji, mówię o panu Macieju
Lasku, przytoczył podstawy,
na których komisja wykluczyła
eksplozjęnapokładzie.Sątoza-
pisy rejestratorów, w tym reje-
stratoranadciśnieniapowietrza
w kabinie. On w sytuacji, w któ-
rejnastąpiłabyeksplozja,odno-
towałby gwałtowny wzrost ciś-
nienia.

Anieodnotował?
Nie odnotował. Komisja zajmu-
jąc takie a nie inne stanowisko,
bazowała również na wynikach
badańInstytutuChemii iRadio-
metrii.Tobyłybadaniaprzepro-
wadzonenamateriałachdostar-
czonych z miejsca katastrofy,
fragmentach ubrań, fragmen-
tachrzeczyzabranychzwnętrza
samolotu. Jeśli miałaby miejsce
eksplozja ładunku wybucho-
wego, jego pozostałości byłyby
na tyle widoczne, że by je odno-
towano.

Topocopotylumiesiącachko-
lejni eksperci pojechali badać
wrak?
Musimy mieć świadomość jed-
nej rzeczy – komisja Millera to
komisja, której celem działania
było ustalenie przyczyn i oko-
liczności katastrofy lotniczej,
bez wskazywania osób, które
mogłyby się do niej przyczynić,
bez orzekania o winie konkret-
nych ludzi. Zadaniem tej komi-
sjibyłoodpowiedzenienapyta-
nie,cozaszłowtrakcietegolotu
ijakabyłaprzyczynataktragicz-
nego jego końca. Ustalenie oko-
liczności i przyczyn zdarzenia.
Prokuratura działa absolutnie
oddzielnym trybem, jest nieza-
leżnawswoichdziałaniach.Nie
musi wykorzystywać raportu
komisji państwowej na wyciąg-
nięcieswoichwniosków.Proku-
ratura ma prawo, w celach pro-
cesowych, powołać swoją
własną komisję, która może za-
cząćpracęzupełnieodpoczątku,
przeprowadzićcałyprocesbada-
nia katastrofy zgodnie z meto-
dologią, przyjętą przez komisję
wypadkową lub jakąkolwiek
inną, która prokuratura uzna
za właściwą.

Acobędzie, jeśli takprokura-
tura, jak i jakaś niezależna,
międzynarodowakomisjapo-
twierdzi tezy komisji Jerzego
Millera i znowu spora grupa
ludzi ich nie uzna?
To będzie problem tych, którzy
w te tezy nie uwierzą.
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Przyczyny katastrofy
już znamy. Jest raport

Burzatrwa,pytaniasięmnożą.WartoprzypomniećfaktyoSmoleńsku

BradPitt czarujew reklamieperfum.Jakdługo jeszcze?

F
O
T
.M

A
T
E
R
IA
Ł
Y
P
R
A
S
O
W
E

BradPitttwierdzi,żegdziesięnie
ruszy,wszędzieotaczagozapach
Chanel No 5. To niedługo może
się zmienić, bo europejscy nau-
kowcywzięlinacelownik90-let-
nieperfumyreklamowaneprzez
aktora.

Francuscyperfumiarzeniepo-
koją się, że najlepiej sprzedające
się produkty – w tym między in-
nymi Miss Dior, Shalimar
Guerlain i Angel Thierry’ego
Muglera – padną ofiarą przepi-
sów,mającychchronićobywateli
UniiEuropejskiejprzedrzekomo
alergogennym złem. Unijna ko-
misja doradcza zasugerowała
Brukseli, że należy zakazać pro-
ducentom używania mchu,
składniku zapewniającego
drzewnąnutęnp.No5iMissDior,
a inne powinno się stosować
wograniczonychilościach.

–Jeśliniebędziemymogliuży-
waćtychskładników,tobędzieto
koniec pięknych perfum –
ostrzega Françoise Montenay
zChanel.ZdaniemSylvieJourdet,
honorowejprzewodniczącejsto-
warzyszeniafrancuskichprodu-
centów perfum, rozporządzenia
regulujące stosowanie składni-
kówzniszcząprzemysłperfume-
ryjny.

Zgodniezprzepisemobowią-
zującymod2006roku,naopako-
waniu musi znajdować się infor-

macja o tym, że produkt zawiera
którąś z 26 substancji alergo-
gennych. Komitet naukowy ds.
bezpieczeństwa konsumentów
chce poszerzyć tę listę o 100 po-
zycji.

– Chanel No 5 jeszcze nikomu
nie zaszkodziły – twierdzi Jour-
det. – Jak tak dalej pójdzie, czeka
nasśmierćperfum.Imwięcejna-
turalnychskładników,tymwięk-
sze ryzyko alergii. Cytryna, ja-
śmin, bergamotka, wszystkie te
składnikizawierająalergeny.

KoncernLVMH,właścicielta-
kichmarekjakDioriGuerlain,za-
apelował do UE o „ochronę tra-
dycyjnej europejskiej kultury
olfaktorycznej”.

KomisjaEuropejskazapewnia,
że zdaje sobie sprawę ze znacze-
nia perfum i nie zamierza likwi-
dować całej grupy marek
w branży, która samej Francji
przynosi 1,85 mld euro rocznie.
Niemniej jednak wkrótce roz-
pocznie konsultacje z przemy-
słemigrupamikonsumenckimi.
Komisjamazaproponowaćnowe
regulacjewstyczniu2014roku.

Naukowcychcąteżograniczyć
użycie 12 składników do 0,01
procenta w produkcie. Chodzi
m.in. o cytral obecny w cytrynie
imandarynce,kumarynęwystę-
pującą w bobie tonka i eugenol,
składnik olejku goździkowego
icynamonu.
TłumaczenieLidiaRafa

Unia Europejska
walczy zperfumami
CharlesBremner

Wydarzenia w skrócie

Zarzut, bo zgubiły
przedszkolaków
Przedszkolanki, które zagubiły
w lesie troje dzieci, usłyszały
zarzuty nieumyślnego naraże-
nia ich na utratę zdrowia lub
życia – poinformował wczo-
raj rzecznik policji z Kalisza.
Dzieciom nic się nie stało.

We wtorek około południa
kierowca jadący drogą w okoli-
cach Brzezin w powiecie kali-
skim, zauważył trójkę 4-letnich
dzieci, które bez opieki błąkały
się w lesie blisko ulicy. Kierow-
ca zaopiekował się nimi. Dzieci
oddaliły się od grupy spaceru-
jącej z przedszkolankami. Bez
opieki przebywały 15-20
minut. PAP

Google i Muzeum
Historii Polski
Dwie nowe ekspozycje doty-
czące Solidarności i transfor-
macji politycznej w Europie
pokazało Muzeum Historii
Polski na platformie Google
Cultural Institute. Uroczyste
otwarcie wirtualnych wystaw
odbyło się wczoraj w Pałacu
Staszica w Warszawie.

Wystawy opracowane
przez specjalistów z Muzeum
Historii Polski zostały udo-
stępnione w internecie razem
z jedenastoma innymi nowy-
mi ekspozycjami przedsta-
wiającymi wydarzenia zwią-
zane z upadkiem żelaznej
kurtyny. PAP

Nowy biskup
anglikański
Biskup Durham Justin Welby
zgodził się objąć stanowisko
abp. Canterbury. Będzie
nowym, 105. duchowym
zwierzchnikiem 77-miliono-
wej społeczności anglikańskiej
na świecie – podał wczoraj
portal zwykle dobrze poinfor-
mowanego w sprawach religii
dziennika „Daily Telegraph”.

Jego nazwisko przedstawiła
do akceptacji urzędu brytyj-
skiego premiera specjalna
komisja (Crown Nominations
Commission). Welby może
zostać wyznaczony oficjalnie
następcą abp. Rowana Wil-
liamsa już w piątek. PAP

Zimna wojna?
Na razie odwołana
Zwycięstwo Baracka Obamy
oznacza, że nowa „zimna
wojna” między USA i Rosją
została odwołana lub co naj-
mniej odłożona na cztery lata
– podkreślił wczorajszy dzien-
nik „Kommiersant”, komentu-
jąc wyniki wyborów prezyden-
ckich w USA. „Scenariusz
zamrożenia stosunków rosyj-
sko-amerykańskich na długi
czas, który jeszcze kilka dni
temu wydawał się nie do unik-
nięcia w wypadku zwycięstwa
Republikanina Mitta
Romneya, został zdjęty
z porządku dziennego” –
dodaje rosyjska gazeta. PAP

Poprawili pomnik
Jana Pawła II
Od wczoraj w Rzymie
przed dworcem Termini
można oglądać poprawiony
pomnik Jana Pawła II. Jego
pierwotna wersja, odsłonięta
w maju zeszłego roku, została
uznana za szpetną. Pierw-
szy monument wywołał kon-
sternację. Domagano się
natychmiastowego usunięcia
statuy przede wszystkim
z powodu braku podobieństwa
oraz formy bryły płaszcza,
przypominającego „budkę
strażniczą”. Dalej posz-
ło „L’Osservatore Romano” –
napisało, że dzieło wyglądało
jak „po wybuchu bomby”. PAP

NIK skontroluje
Stadion Narodowy
Najwyższa Izba Kontroli
powinna przyjrzeć się funkcjo-
nowaniu Stadionu Narodowe-
go – uznali posłowie przyjmu-
jąc wczoraj wniosek o zbadanie
przez NIK nieprawidłowości
m.in. przy realizacji projektu
i budowy stadionu.

Projekt wniosku przygoto-
wał poseł Mariusz Błaszczak
(PiS). Wskazał, że „kompromi-
tujący Polskę fakt niedojścia
do skutku meczu Polska-Anglia
w dniu 16.10.2012 r. spowodo-
wał ożywioną dyskusję
na temat rzetelności projekto-
wania, budowy i funkcjonowa-
nia Stadionu”. PAP

POLSKA/ŚWIAT
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Z Adamem
Matusiewiczem,
marszałkiem wojewódz-
twa, i ŁukaszemWałą,
przewodniczącym Sto-
warzyszenia Rozwoju
Kolei Górnego Śląska,
rozmawiają dziennika-
rze DZ: Sławomir Cichy
i Michał Wroński

DZ:Zamiesiącczekanasrewo-
lucjanakoleiwwojewództwie
śląskim. Do historii odejdą
Przewozy Regionalne, a ob-
sługęwszystkichliniiregional-
nych przejmą Koleje Śląskie.
Sceptycy uważają, że spółka
miałazbytmałoczasu,byprzy-
gotowaćsiędo takdużegoza-
dania. Jaką zatem możemy
miećpewność,żeniepowtórzy
się koszmar,który przeżywali
podróżni korzystający zprze-
wozówkoleiw2010 i2008r.?

Adam Matusiewicz: Nie można
porównywać tych sytuacji. Dziś
nie ma mowy o jakiejkolwiek li-
kwidacji połączeń. Takie incy-
denty już się nie powtórzą. Nie
mogę natomiast wykluczyć, że
przez pierwszych kilka tygodni
mogą być jakieś problemy
z punktualnością pociągów. Po-
dobnie było przed rokiem, gdy
Koleje Śląskie rozpoczynały
przewozy w regionie. Przez
pierwszy miesiąc mieliśmy dość
znaczny odsetek opóźnień, co
wynikało z tego, że wjechaliśmy
na tory z taborem zupełnie no-
wym,alekompletnienieprzetar-
tym. Potem punktualność zde-
cydowanie się poprawiła. Teraz
też – nawet jeśli wystąpią na po-
czątku jakieś kłopoty, dość
szybkozostanąopanowane.
Łukasz Wała: Likwidacji połą-

czeń nie ma, ale bezpośrednie
połączenia z województwem
opolskim i świętokrzyskim zni-
kają jednakzrozkładujazdy.

Adam Matusiewicz: Sprawa nie
jestjeszczeprzesądzona,rozma-
wiamy z samorządem wojewó-
dztwa świętokrzyskiego i widać
potamtejstroniedobrąwolę,ale
pozadobrąwoląmusząbyćjesz-
czekonkretnedecyzjezwiązane
z finansowaniem takich połą-
czeń. Nasi partnerzy z wojewó-
dztwaświętokrzyskiegochcieli,
abyśmyzapłacilizacałyprzejazd
tych pociągów przez Małopol-
skę. Na to nie możemy się zgo-
dzić. Musi być pod tym wzglę-
dem jakaś równowaga między
obiema stronami. Do tych roz-
bieżnościdotyczącychfinansów
doszły jeszcze problemy
na przebudowywanym dworcu
w Katowicach. Obecnie nie jest
on w stanie przyjmować dużej
liczbypociągów.Itowsumiedo-
prowadziło do obecnej sytuacji
z połączeniami międzywoje-
wódzkimi.

DZ: Pasażerowieprzezostatni
rok przyzwyczaili się do no-
wychpociągów,a tymczasem
nowy tabor Kolei Śląskich
wcale nie będzie taki nowy.
Dlaczegospółkakupujestare
pociągi?

Adam Matusiewicz: Powód jest
prosty – pieniądze. Gdyby było
nas stać na kupno samych no-
wych składów, z pewnością by-
śmytozrobili.Nowyskładkosz-
tujeokoło20milionówzłotych,
a na starszy, lecz dobrze utrzy-
many, trzeba dać około 4 milio-
nów. Mogę przy tym zapewnić
pasażerów,żepowejściudotych
starychpociągówwrażenieitak
będzielepsze,aniżelipowejściu

do dziś kursujących składów
Przewozów Regionalnych.

DZ: Czyjednakzaniedługiczas
–tedobrzedziśutrzymanepo-
ciągi–niezacznąprzypominać
tych,któreznamyzPrzewozów
Regionalnych?

ŁukaszWała:Starypociągwcale
nie musi być złym rozwiąza-
niem. Na Zachodzie często eks-
ploatuje się pociągi w takim sa-
mym wieku, jak u nas, a nawet
jeszcze starsze. Tylko że tam są
one dobrze utrzymywane. Ży-
wotnośćtaborukolejowegowy-

nosi około 40 lat, a wiem, że
w Austrii czy Szwajcarii na li-
niach lokalnych wykorzysty-
wany był nawet stuletni tabor
i wyglądał dużo lepiej niż po-
ciągi,któreunasjeżdżąod30lat.
To, że stare pociągi Przewozów
Regionalnych wyglądają tak
a nie inaczej, to efekt braku ich
należytego utrzymania.

Adam Matusiewicz: Poza tym
używane pociągi będą systema-
tyczniewymienianenanowe.

DZ: A skąd nagle wezmą się
natopieniądze?

AdamMatusiewicz:Paradoksal-
nie, pomoże nam widmo utraty
przez kolej unijnych dotacji. Ta
groźba spowodowała radykalny
zwrotwmyśleniuoinwestycjach
na kolei. Nie ma miejsca na
mrzonki o jakichś fantasmago-
rycznych projektach w rodzaju
KoleiDużychPrędkości.Musimy
te pieniądze wydać dobrze

iszybko,azatemnatakiemoder-
nizacje infrastruktury, które
można przeprowadzić stosun-
kowo niewielkim nakładem
czasu i na zakup taboru.
Na pewno zatem będziemy star-
tować do ogłaszanych przez Mi-
nisterstwo Trans-
portu konkursów i jeśli się nam
powiedzie,będziemystarytabor
sprzedawać,anajegomiejsceku-
pować nowy. Można tylko żało-
wać, że tak późno zorientowali-
śmy się, iż koleje nie będą w sta-
niewydatkowaćpieniędzyzuni-
jnych dotacji. Gdybyśmy do ta-
kiego wniosku doszli dwa lata
temu, to tak jak dziś kupujemy
starepociągiza4milionyzłotych,
tak moglibyśmy kupować nowe
pociągirównieżza4milionyzło-
tych. Tyle bowiem wydalibyśmy
ze swojej strony, aresztę uzupeł-
niłybypieniądzezunijnejdotacji.

DZ: Takie zakupy to długofa-
lowy program na lata, a prze-
cież Koleje Śląskie na razie
mająpodpisanąumowęzurzę-
dem marszałkowskim tylko
do 2015 roku. Czyżby już za-
padładecyzja,bywydłużyćmo-
nopol tejspółki?

Adam Matusiewicz: Prawda jest
taka,żesprawyzaszłyjużtrochę
za daleko. Koleje Śląskie będą
miały tabor za pieniądze podat-
nikaobsługującywszystkielinie
w regionie. Gdyby więc później
przegrały ewentualny przetarg,
to te pieniądze zostałyby wtedy
zamrożone.Dlategoteż,przytak
dużejdziałalnościinwestycyjnej
KoleiŚląskich,wtejchwilijestem
zwolennikiem przedłużenia tej
umowy.

DZ: A zatem jedenmonopoli-
sta zastąpi drugiego. Jaką
mamygwarancję,żeKolejeŚlą-

skie nie zaczną nadużywać
swojejpozycji?

Adam Matusiewicz: Na rynku
kolejowymniemożnaprzygoto-
wać oferty w ciągu kilku mie-
sięcy. Wejście przewoźnika
natorywymagaconajmniejpół-
torarokuprzygotowań,więcten
rynek ma z samej natury trochę

monopolistyczny charakter.
Różnicawzględemdotychczaso-
wej sytuacji jest taka, że jeśli po-
jawią się jakieś wątpliwości co
do poczynań Kolei Śląskich, to
w każdym momencie mogę za-
dzwonić do prezesa i zażądać
wyjaśnień.Takiejmożliwościnie
miałemwPrzewozachRegional-
nych–tamsięnawetdodzwonić
niedało.

DZ: PrezesKoleiŚląskichmoże
jednakuzasadnić,żew intere-
siebudżetuwojewództwa jest
mocniejsze drenowanie kie-
szenipasażera.Icowtedy?

AdamMatusiewicz:Jeślidamsię
przekonać do takiej polityki, to
będę podcinał gałąź, na której
siedzę. Nie jestem samobójcą.
Przecież to ja jestem rozliczany
przezmieszkańcówregionuico-
kolwiekzłegowydarzysięnako-
lei,zawszeobwinianyotobędzie
właśniemarszałek.Dlategomam
dużą motywację do tego, by pa-
trzećnakosztyprzewoźnika.
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DEBATAWREDAKCJIDZ: Podróżnichcąwiedzieć, jakKolejeŚląskieporadząsobieznowymiobowiązkami,dlacz

Niestaćnasnakupno
nowychskładów.
Nowykosztujeokoło
20milionówzłotych,a
nastarszy,leczdobrze
utrzymany,trzebadać
około4milionów zł

K
ażdyznasmatakie
doświadczenia.
Idziesz do osiedlo-
wegosklepikualbo
jakiegoś punktu
usługowego, a tu

drzwi zamknięte. A na nich kar-
teczka.Trochęsięniepokoisz,bo
inwentaryzacjamożezakończyć
się małym kataklizmem i już nie
będzieszmógłtutajprzychodzić.
Wprawdzie nie bywasz tu co-
dziennie, ale miejsce jest dogo-
dne, a świadomość, że o każdej
porze możesz zrobić zakupy i u-
zupełnićdomowezapasy,działa

na ciebie uspokajająco. Rychło
orientujeszsię,żewszystkowpo-
rządku.Znajomasprzedawczyni
ta sama, no może tylko towary
trochę inaczej poukładane
napółkach.

W kulturze i życiu społecz-
nym remanenty wypadają ina-
czej.Wprawdziemówisię,żenie
ma ludzi niezastąpionych, lecz
ileż razy przekonujemy się, że to
nieprawda. Za oknem pozadu-
szkoweklimaty,którenienastra-
jajądowychodzeniazdomu,tym
bardziejżeniektóreadresyprze-
stały istnieć, choć słyszę – na
przykład – o próbie reanimacji
Piastowskiej 1, gdzie przed laty
chętnie zaglądałem, bo tutaj
mieściła się pracownia katowi-
ckiegomalarzaigrafikaAndrzeja
Urbanowicza. Nie wiem, czy to
się może udać. Gospodarza już
przecież nie ma. Atmosfery
twórczego napięcia i niespiesz-
nych rozmów, omijających sze-
rokim łukiem to, co łatwe i ofi-
cjalne, już chyba nie uda się
wtymmiejscuprzywrócić.

Nie ma już wśród nas także
Antoniego Halora, też kiedyś
współtwórcy katowickiej grupy
Oneiron. To był człowiek wsze-
chstronnie utalentowany i cho-
dzący własnymi ścieżkami, stąd
to poczucie, że jego dorobek nie
został należycie doceniony, mi-
mo że rodzinne Siemianowice
Śląskie starały się o nim pamię-
tać. Może udałoby się zebrać w
jakąś reprezentacyjną całość

szkiceiesejeHalora,takzręcznie
peregrynującego po dziejach i
kulturzeGórnegoŚląska?Wszy-
scyskorzystalibyśmynatym.

Kilkanaściednitemuodszedł
redaktor Jerzy Skwara, kiedyś
związanyzniecozapomnianym

już pismem katolickim „Ład”
i paroma innymi instytucjami
wydawniczymi, czerpiący ze
społecznejnaukiKościoła.

Skwara ukończył katowickie
Gimnazjum im. św. Jacka, które
wewczesnychlatach50.,gdywy-
pędzono tutejszych biskupów,
a wokół panoszył się stalinizm,
było oazą wolności i nadziei
na przetrwanie fundamental-
nychwartościhumanistycznych.

Zresztą, ta szkoła wypuściła
wielu zacnych i wartościowych
absolwentów, choć dość szybko
zostałaspacyfikowana.

Zdaje się, że Skwara chodził
do tej samej klasy, co późniejszy
wybitny szermierz i architekt

Wojciech Zabłocki. Można to
zresztą sprawdzić, bo Skwara
po latach opracował i opubliko-
wał monografię swojej szkoły.
Przez wiele ostatnich lat był bo-
wiemwydawcą.

Jegoprywatnaoficyna„Unia”,
choć niewielka i w tym sensie
marginalna,wydałaserięnieko-
mercyjnych książek, zwłaszcza
zobszaruhistoriinajnowszej,ze
szczególnym uwzględnieniem
Kresów Wschodnich i II wojny
światowej. Tutaj ukazała się po-
tężna kronika wokoło wojen-
nych dziejów Lwowa. To chyba
dziełożyciaSkwary.

Katowice i Górny Śląsk stały
siędziś–niestety–peryferyjnym
ośrodkiem wydawniczym, choć
od czasu do czasu pojawiają się
noweinicjatywy,leczzawszero-
dząsięobawyoichtrwałośćista-
bilność. Dlatego każda wyrwa
w tym obszarze jest tak bolesna,
bo nie ma pewności, czy ktokol-
wiekzdołajączymśzastąpić.

Kiedy myślę o redaktorskich
wysiłkach, jakie podejmował

Skwara, to dostrzegam w tych
działaniach także polityczną
odrębnośćiosobność.

Wmawia się nam, że społe-
czeństwojestpodzielonenapół,
tak jak sugeruje to nam scena
partyjno-polityczna. A to nie-
prawda, bo książki wydawane
przezSkwaręniewpisująsięwte
podziały. Najlepszym świade-
ctwemkolejnetomyesejówWło-
dzimierza Paźniewskiego, nie
wyłączając „Hotelu Platon”,
który ukazał się kilka miesięcy
temu.

Niepokornepisarstwobyłego
redaktora naczelnego „Dzien-
nika Zachodniego” zupełnie nie
mieści się w granicach – zdawa-
łoby się – stabilnych linii poli-
tycznych i światopoglądowych
sporów. Tkwi poza „układem”,
choć nie tylko dlatego jest tak
wartościowe.

Cóż, teraz Paźniewski stracił
swego wiernego wydawcę.
I znowu zniknęła drobna, choć
istotnawartośćwnaszymregio-
nie.

Smutne listopadowe remanenty

Krzysztof Karwat

publicysta

Niemajużwśródnasm.in.AntoniegoHalora,
kiedyśwspółtwórcykatowickiejgrupyOneiron.
Tobyłczłowiekwszechstronnieutalentowanyi
chodzącywłasnymiścieżkami,stądpoczucie,że
jegodorobekniezostałnależyciedoceniony,choć
rodzinneSiemianowiceŚląskiepamiętająonim

Narynkukolejowym
niemożnaprzygotować
ofertywciągukilku
miesięcy.Wejście
przewoźnikanatory
wymagaconajmniej
1,5rokuprzygotowań
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Od lewej: ŁukaszWała i AdamMatusiewicz w redakcji DZ

Wświeciekolejprzeżywarene
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DZ: Na razie jednak jest pan
bardzo łaskawy dla swojego
przewoźnika.Sankcjenałożone
na Koleje Śląskie – w razie
spóźnień–sąjednymiznajniż-
szychwkraju.

Adam Matusiewicz: Ale my też
tych kar nigdy nie umarzamy.
Jesteśmy tym województwem,
którewsposóbnajbardziejkon-
sekwentny wymierza kary. Nig-
dy nie darowaliśmy ich Kolejom
Śląskim. Właśnie dlatego, że są
nasze i że mają być wizytówką.

Łukasz Wała: Ważne, aby taka
polityka była kontynuowana,
gdyż samo utworzenie samo-
rządowej spółki nie załatwia
wszystkichproblemównakolei.
Wręcz przeciwnie, w Wielko-
polsceiMazowieckiempojawiły
się poważne problemy, które
wynikają z przekonania, że to
jest właśnie owa „nasza” kolej.
W przypadku Kolei Mazowie-
ckich zupełnie nie zwraca się
uwagi na koszty, natomiast
w Wielkopolsce – z dniem,
kiedy samorząd przekazał ob-
sługę linii z Przewozów Regio-
nalnych do Kolei Wielkopol-
skich – niektóre linie po prostu
znikały.Pociągsamorządowego
przewoźnika ani razu tam nie
pojechał.

DZ: Skoro już wybiegamy
wdalsząprzyszłość,tojakama
być rolakoleiwsystemie tran-
sportu publicznego w regio-
nie? Kiedy faktycznie docze-
kamy się przemyślanego sy-
stemu? Obecnie można od-
nieśćwrażenie,żekażdyzprze-
woźników i zarządców działa
nawłasnąrękę.

AdamMatusiewicz:Jestemprze-
konany, że kolej ma przyszłość.

Dziś w cywilizowanym świecie
trwarenesanskoleiiwPolsceteż
musi nastąpić. Uważam jednak,
że kolej nie musi być wszędzie.
Pociągi powinny kursować na
głównych traktach, po komuni-
kacyjnym„kręgosłupie”regionu.
A przewoźnicy autobusowi
w naturalny i rynkowy sposób
będą się dostosowywali do ist-
niejącegomodelu.

DZ: A jeśli z przyczyn ekono-
micznychniezechcąsiędopa-
sować?

Łukasz Wała: Samorząd nie jest
wtej kwestii bezsilny. Ma narzę-
dzie, by kształtować politykę
transportową na swoim terenie.
Tym narzędziem są plany tran-
sportowe.

Adam Matusiewicz: Plan tran-
sportowytoważnarzecz,alejest
znimtrochęjakzestrategią.Wi-
działemjużwielestrategii,zktó-
rychkonkluzjabyłazawszetaka
sama: aby wszystkim było do-
brze. Prawdziwy plan transpor-
towy to porządnie dograny roz-
kład jazdy Kolei Śląskich i KZK
GOP.

DZ: Nowłaśnie, kiedy docze-
kamy się wspólnego biletu
napociąg ikomunikacjęmiej-
ską?Oplanach jego stworze-
niapiszą jużkolejnepokolenia
dziennikarzy.

AdamMatusiewicz:Powołałem
specjalny zespół, który zajmuje
się pracami nad wspólnym bile-
tem. Są w nim przedstawiciele
KZK GOP, komunalnych związ-
ków komunikacyjnych z okolic
Rybnika,Bielska-Białej,Czecho-
wic-Dziedzic, Koleje Śląskie,
a nawet Górnośląskie Towarzy-
stwoLotnicze.Niesądzęjednak,
by było możliwe osiągnięcie
sukcesu w tej kadencji, bo
sprzeczności interesów są bar-
dzo duże.

Łukasz Wała: I dlatego najlepiej,
by integracja transportu odby-
wałasiępodpatronatemurzędu
marszałkowskiego, bo jest orga-
nemnadrzędnym.Śmiemtwier-
dzić, że kilkudziesięciu równo-
rzędnychpartnerównigdysięze
sobąniedogada.

AdamMatusiewicz:Wdługofa-
lowejperspektywienaproblemy
komunikacji jest tylko jedna re-
cepta–musibyćprezydentaglo-
meracji.

DZ: Nasi czytelnicy oraz
internauci pytają o szanse
na przywrócenie przewozów
na liniach, z których pociągi
swego czasu zniknęły. Poja-
wiają sięm.in. zapytania o re-
aktywację połączeń kolejo-
wych do Jastrzębia-Zdroju,
zWodzisławiadoChałupekczy
z Żywca do Suchej Beskidz-
kiej. Czy któreś z nich mają
szansę,bywrócićdo rozkładu
jazdy?

Adam Matusiewicz: Aby tak
mogło się stać, to – niezależnie
od względów ekonomicznych –
powinien być spełniony jeden
podstawowywarunek:takiepo-
łączenie musi być konkuren-
cyjne. Tymczasem, gdyby dziś

jechał pociąg np. z Jastrzębia-
Zdroju, to nikt by nim nie chciał
jeździć, bo jechałby za długo.
Podobnie rzecz ma się z linią
Wodzisław Śląski – Chałupki,
gdzietorysądotegostopniazu-
żyte,żepociągjeździłzprędkoś-
cią 20-30 km na godzinę. Prze-
kazałem zatem PKP PLK ofi-
cjalną informację, że Koleje
Śląskie będą jeździły tą linią, ale
dopiero po jej wyremontowa-
niu.

DZ: JakabyłaodpowiedźPKP
PLK?

AdamMatusiewicz:Napisali,że
będą remontować tę linię. Jak
tylko to nastąpi i pociąg będzie
mógł jeździć tamtędy z przyz-

woitą prędkością, to na tę linię
napewnowrócimy.Nambędzie
zależało, by dużo jeździć, gdyż
w połowie przyszłego roku
prawdopodobnie będziemy już
mieli trochę za dużo taboru.

DZ: Internauci pytają też
o ewentualne przejmowanie
dworców.

Adam Matusiewicz: Ich przeję-
cie absolutnie nie leży w sferze
naszych możliwości finanso-
wych.Podtymwzględemsamo-
rządy gmin i miast są o wiele
mocniejszeodsamorząduwoje-
wódzkiego i to one powinny za-
biegać o przejmowanie tych
obiektów. Rozmawiałem kilka-
naściednitemuzzarządemPKP
w imieniu samorządów z na-
szegoregionuiprosiłem,byPKP
wreszcie im te dworce oddało.
Usłyszałem w odpowiedzi, że
mają ten proces przyśpieszyć.

Łukasz Wała: A co z połącze-
niamiprzezgranicę? Chociażby
tymi do czeskiego Bohumina?
Czy jest szansa, by w kolejnym
rozkładziejazdyponowniepoja-
wiłysiętepociągi?

Adam Matusiewicz: Nie mogę
tego z całą pewnością obiecać.
Chcielibyśmyodprzyszłegoroz-
kładujazdyzrobićbezprzesiadek
zarówno połączenia do Bohu-
mina, jak i na Słowację przez
Zwardoń, ale żeby prowadzić
przewozy do Czech i Słowacji,
trzebamiećichspecjalnecertyfi-
katy. W kontekście nowego roz-
kładu jazdy myślimy też o nowej
linii Oświęcim–Bieruń–Tychy
Miasto.

DZ: Co uznałby pan za swój
sukces w dziedzinie kolei
wŚląskiem,kiedy zadwa lata
będzie się pan żegnał z urzę-
demmarszałka?

Adam Matusiewicz: Sukcesem
będzieto,jeślizarokpasażerowie
będąmielipodobnąopinięoKo-
lejach Śląskich, jaką mają dzisiaj.
Kluczem natomiast do tego suk-
cesu stało się uwolnienie woje-
wództwa śląskiego od Przewo-
zówRegionalnych.

W
początku

lat90.ubie-
głegowieku
pojawiłosię
wPolsceki-
lku konku-

rującychzsobąrabinów.Każdyu-
ważałsięzajedynieuprawnione-
go do wydawania certyfikatów
koszerności (zwłaszcza dla ko-
szernychwódek,którewtedyby-
ły bardzo popularne), żaden nie
uznawał jurysdykcji konkuren-
tów. Dziś podobną sytuację ma-
my na rynku śląskiej godki, na
którymulokowałosiękilkumęd-

rców, z których każdy uważa się
za naczelnego rabina śląskości.
Ba,zacadykanawet!Borabinem
zostaje się po szkole, a cadyka
sam Pan Bóg powołał, by ludowi
wykładał jego racje. Cadykowie
okopalisięiżadennakroknieus-
tąpi – więc coraz częściej nacho-
dzimniemyśl,żegodkanigdynie
doczekasięrozsądnegouporząd-
kowania,opracowaniaiwpisania
na listę dóbr chronionych. A w
końcuprzepadniezkretesem.

Granica podziału wcale nie
przebiegawzdłużliniioddzielają-
cejMarięPańczykodresztyświa-
ta, pani senator jest tylko jedną z
wielustronsporuośląskąkoszer-
ność. Co najwyżej wyróżnia się
tym,żewrazzeswymsanhedry-
nem pragnie utrzymać śląskość
wPRL-owskichryzachludowoś-
ci,ubieraćwcepeliowskiekubra-
czki i hodować w rezerwacie aż
do naturalnej i nieuniknionej
śmierci.Naprzeciwległymbiegu-
nie jest klub stowarzyszeń sku-
pionychwokółpaniprof. Jolanty
Tambor,którymiałambicjestwo-

rzyć naukowe podstawy godki
ipromowaćjąwparlamencie.Or-
ganizował konferencje, wizyto-
wał Sejm i wydawało się, że zro-
dzi się z tego poważne dzieło o
naukowychpodstawach.Nieste-
ty, po wydaniu „Ślabikorza” im-
pettejgrupyosłabłiowocówdal-
szej pracy nie widać. Pani profe-
sorposzłanagarnuszekwojewo-
dy jako pełnomocnik ds. mniej-
szościnarodowychietnicznych;
efektów tej misji też zresztą nie
widać,zwłaszczagdyspoglądasię
na jawnie koniunkturalną i kon-
formistyczną działalność pana
ZygmuntaŁukaszczyka.

Autorytetuanijednej,anidru-
giejgrupynieuznajenieprzejed-
nanycadykDariuszDyrda,redak-
tor Ślůnskigo Cajtůnga. Jak głosi
anegdota, Dyrda poszedł raz na
spotkanie„uczonych”,zktórego
wyszedłzhukiemizmocnympo-
stanowieniem, że nigdy tam nie
wróci – ponieważ stwierdził, że
komisja do spraw śląskiej godki
niemówipośląsku,tylkopopols-
ku.Opracowałwięcwłasnąpiso-

wnię,słownictwoiregułygrama-
tyczneśląskiegojęzyka,którypro-
mujewswojejgazecieiuznajeza
jedyniesłuszne.Owszem,czasa-
mi dopuszcza wymianę poglą-
dów, ale pogadać sobie można, a
onitakzrobiposwojemu.Przyga-
rnąłnawetMarianaMakulę,niez-
równanegobarda,śląskiegoWer-
nyhorę,autorapiosenekiprzek-
ładów literackiej klasyki nagod-
kę.Makulateżprzejawiałinklina-
cjedobyciasamodzielnymcady-

kiem, ale chyba już mu przeszło,
dostał u Dyrdy swój kącik, uznał
jegoautorytetipodjegoskrzydła-
mitworzyswojeberyibojki.

No i wreszcie – last but not
least–jestmójCzcigodnyKolega
z łamów DZ Marek Szołtysek,

który też nie uznaje autorytetu
ani tamborowców, ani dyrdow-
ców,aniżadnegoinnego.Tozro-
zumiałe, ponieważ jego dzieło –
jaksamskromnieprzyznaje–jest
prekursorskie,najlepsze,najgłę-
biejprzemyślane,najlepiejprzys-
wajalne i jako jedyne odpowiada
potrzebom odradzającej się ślą-
skości. Też opracował swoją au-
torską pisownię, napisał własną
literaturęodbaśnidobiblii,stwo-
rzyłwłasneinterpretacjedziejów,

swojeprzekładyiwykłady,włas-
ną filozofię i jej autorską egzege-
zę,swojągeografię,matematykę,
fizykę i biologię. Słowem otrzy-
maliśmy dzieło kompletne, nie-
wymagającedalszejreinterpreta-
cji ani tym bardziej konfrontacji.

Jedynedopuszczalnepolemane-
wrupoleganaprzyłączeniuresz-
ty Górnego Śląska do panaszoł-
tyskowejrepubliki,czegowyklu-
czyćniemożna.

RabinikonkurującyuproguIII
RPowyłącznośćnacertyfikowa-
nie spirytualiów, na długie lata
pogrążylisięwpieniactwie,wza-
jemnychoskarżeniachouzurpa-
cję,awkonsekwencjiwprzewle-
kłychprocesach.Akoszernawó-
dka,któraszybkostałasięrynko-
wym szlagierem, skutkiem tych
awantur równie szybko stoczyła
sięwzapomnienie.Dziśjesttylko
niszowym trunkiem, po który
sięgająconajwyżejhobbyści.Nie
mogęwyzbyćsięprzeczuć,żetaki
sam los czeka śląską godkę.
W odruchu rozpaczy ktoś rzucił
sensownehasłopowołaniaRady
Języka Śląskiego, ale już słychać
cadyków, którzy na wszelki wy-
padek kontestują to ciało, choć
jeszcze nie powstało. Teraz już
wierzę,żeŚlązacytonieodrodny
szczepnarodupolskiego,zwłasz-
czawkategoriipolskiegopiekła.

Michał Smolorz

publicysta

Narynkuśląskiejgodkiulokowałosiękilku
mędrców,zktórychkażdyuważasięzanaczelnego
rabinaśląskości.Ba,zacadykanawet!
Borabinemzostajesięposzkole,acadykasamPan
Bógpowołał,byludowiwykładałjegoracje

Pociągipowinny
kursowaćtylkona
głównychtraktach,
pokomunikacyjnym
„kręgosłupie”regionu.
Autobusyuzupełniłyby
jużistniejącymodel

Chcielibyśmyjużod
przyszłegorozkładu
jazdywprowadzić
połączeniado
BohuminainaSłowację
–przezZwardoń–
bezprzesiadek
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lub tramwaj.Piszą onim już kolejnepokolenia dziennikarzy

Cadykowie śląskiej godki
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Napoleon powiedział kiedyś, że
„armia baranów, której przewo-
dzi lew, jest silniejsza od armii
lwów, prowadzonej przez ba-
rana”. Można się w tym powie-
dzeniu doszukiwać wiele mąd-
rości. Jaki ma ono związek z sa-
voir-vivremwbiznesie?Popierw-
sze,najwyraźniejstanowiskoma-
nagerazobowiązuje,żebyzacho-
wywaćsięjak„lew”anie„baran”.
Podrugie,warto,aby„baran”za-
stanowił się nad wywieraniem
pierwszego wrażenia i etykietą
biznesu. Czy komplementować
icałowaćwrękę?Czyklepaćpra-
cownika po plecach lub kolanie

w zależności od rangi uznania?
Czyzdrabniaćimiona?Albomó-
wićklientowipodczaslunchu,że
szpinak przykleił mu się do zę-
bów?

Część „baranów” może myś-
leć,żejaksięjużdorobiliidużoza-
robili,tostaćichnamaniery,ara-
czej ich brak. I tu pojawia się ko-
lejne francuskie słowo: faux pas
[gafa–przyp.red.],którejestnie-
odmiennezwiązanezłamaniem
savoir-vivre’u. Czy faux pas jest
założenie krótkiej koszuli z kra-
watemnaspotkaniezarządu,lub
zbyt krótkich białych skarpet
do czarnych butów? Jeśli nawet
nie uznamy tego za gafę, jest to
potencjalnautrataszansynazro-
bienie dobrego pierwszego, dru-
giego i … setnego wrażenia. Dla-
czego? Dresscode, czyli zasady
dotyczącedoborustrojudopracy,
są nieodłączną częścią etykiety
biznesu. Im bardziej konserwa-
tywnabranżatymbardziejnależy
dbaćoichprzestrzeganie.

Jeśli jako słowo savoir-vivre
doczeka się już prawidłowej wy-
mowy, to szybko zostaje zastą-
pioneprzezincydentydrobnych
manier,którerozpłynąsięnaoce-

aniewalkitegoco„miłe”,ztymco
„konieczne” w biznesie. Przy-
kład? Coachingowy styl zarzą-
dzaniauznawanyjako„miękkie”
podejściedopracowników,prze-
grywa jeszcze z dyrektywnym
stylem, kiedy nie ma miejsca
na kulturę osobistą, bo liczą się
głównie efekty. Każda firma po-
siadaswojąkulturębogatąwoby-
czaje i reguły, które po prostu
sprawdzają się. Zatem jeśli przy-

słowiowe „zarządzanie ręczne”
bliskie stylowi dyrektywnemu
sprawdza się, to wielu manage-
rów myśli: po co burzyć tę sytua-
cję przez rozmowy o etyce, ma-
nierachiatmosferzewpracy.

A jak się ma savoir-vivre do
pracyzespołowej?Modelaranża-
cjiwnętrzwymuszapodstawowe
zasady współżycia społecznego.
Praca w dużych biurach, szcze-
gólniewotwartejprzestrzenibiu-

rowej(ang.openspace),wymaga
od nas umiejętności współpracy
z ludźmi i budowania relacji. Ka-
talogdobrychmaniermożnade-
finiować wymiarem biurka, bo
tenteren„prywatny”wyznacza-
ny jest przez ścianki działowe,
iwkraczanienaniegobezprzyz-
wolenia właściciela jest nietak-
tem. Odczują to szczególnie pra-
cownicyCallCenter,którychzmo-
rą jest nieustanny hałas i zapach

cebuli lub śledzia unoszący się z
biurkasąsiada.Wpływśrodowis-
ka pracy ma zatem duże znacze-
nie nie tylko dla zdrowia psychi-
cznego, lecz także dla produkty-
wności pracowników. Co cieka-
we,savoir-vivrerozwijasiętakże
w aspekcie branż, dzięki czemu
specyficzniej określa się zasady
dotyczącezasadzachowania.Za
przykład może posłużyć branża
finansowa, gdzie zdecydowana

większośćfirmmówi,czymsąza-
chowaniaetyczneigdziejestgra-
nica, której nie można przekro-
czyć.

Zdecydowaniewolępowrótdo
źródłasłowasavoir-vivre,booz-
naczaonopoprostu„znajomość
życia”, adobre intencje i zdrowy
rozsądekwyznaczajągraniceza-
sadzachowania.Wbiznesiemoże
tooznaczaćpowrótdopodstawo-
wychpytań:„poconamtowszy-
stko”,„dlakogo”i„jakiwpływbę-
dziemiałoto,corobimy”.

Autorka ukończyła Akademię
Ekonomiczną w Katowicach,
uzyskałakilkanaściemiędzyna-
rodowych certyfikatów, m.in.
University of Cambridge Local
Examination Syndicate. Jest
członkiniąPolskiegoStowarzy-
szenia Zarządzania Kadrami,
atakżeTheCharteredInstituteof
Personnel and Development
(CIPD)wWielkiejBrytanii.Swoją
aktywnośćzawodowądzielimię-
dzyŚląskaCambridge.

Zmorą w wielkich biurach jest
nieustannyhałasizapachcebuli

BIZNESOWEOBYCZAJEWPOLSCEANALIZUJETEORETYKIPRAKTYKWTEJDZIEDZINIECzęść„baranów”
może myśleć, że jak się już dorobili i dużo zarobili, to stać ich na maniery, a raczej ich brak

F
O
T
.A
R
C

Katalogdobrychmaniermożnadefiniowaćwymiarembiurka

Stanowisko managera
zobowiązuje, żeby
zachowywać się jak
„lew”, a nie „baran”

Dr Agnieszka
Michalska-Rechowicz,
niezależny konsultant
personalny i praktyk
rozwoju
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PoradyAgnieszki
Michalskiej-Rechowicz
czytaj takżena str.33

NNaa ccoo  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiee

Dofinansowanie jest z przeznaczeniem na realizację projektów polegających

na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie

produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym

produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie

i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi. 

PPooddmmiioottyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo wwssppaarrcciiee

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego

osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie później niż przed upływem 1 roku

od dnia uzyskania wpisu do KRS lub rozpoczęcia działalności zgodnie z wpisem

w CEIDG oraz nie dłużej niż 2 lata w wybranych województwach.

PPoozziioomm  ii wwyyssookkoośśćć  wwssppaarrcciiaa

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa

niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wielkość wsparcia

może wynosić do 70% wydatków kwalifikowanych, a w przypadku przedsiębiorcy,

który ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków

kwalifikowanych.

DDooddaattkkoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej

www.parp.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka w podkategorii Działanie 8.1

POL SKA AGEN CJA ROZ WO JU PRZED SIĘ BIOR CZO ŚCI
oraz GÓR NO ŚLĄ SKA AGEN CJA ROZ WO JU RE GIO NAL NE GO S.A., peł nią ca ro lę RIF w woj. ślą skim,

za pra sza ją do skła da nia wnio sków o do fi nan so wa nie 
ww  rraammaacchh  DDzziiaałłaanniiaa  88..11  PPrrooggrraammuu  OOppeerraaccyyjjnneeggoo  IInnnnoowwaaccyyjjnnaa  GGoossppooddaarrkkaa

od 19 listopada do 14 grudnia 2012 roku

Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Korzyści z uzyskania dotacji z działania 8.1 to przede wszystkim przewaga konkurencyjna pozwalająca przełamać bariery wejścia na rynek krajowy i rynki

zagraniczne, preferencje dla osób młodych stawiających pierwsze kroki w biznesie, możliwość pozyskania bezzwrotnych środków finansowych

przy zachowaniu całkowitej niezależności przedsiębiorcy, wyższa efektywność inwestowania dzięki efektowi dźwigni finansowej.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo uuddzziiaałłuu  ww bbeezzppłłaattnnyymm  ssppoottkkaanniiuu  iinnffoorrmmaaccyyjjnnyymm,,  kkttóórree  ooddbbęęddzziiee

ssiięę 1144  lliissttooppaaddaa 22001122  rrookkuu. 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.garr.pl w aktualnościach oraz

w zakładce Spotkanie informacyjne.

REKLAMA 1985122/00
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T
ylko dwa kraje euro-
pejskie – Szwecja
iDania–potrafiąpre-
cyzyjnie poinformo-
wać obywateli o wy-

sokości przyszłej emerytury.
Nasz ZUS też przysyła informa-
cjeoskładkach,alenicztegonie
można zrozumieć.

Natomiast emerytalne prog-
nozy specjalistów są ogromnie
zróżnicowane. Załóżmy bo-
wiem, że ktoś będzie zarabiał
w momencie przejścia na eme-
ryturę w 2040 roku dużo, czyli
wgranicach9tys.złotych.Iledo-
stanie z ZUS-u? Kalkulatory
emerytalne pokazują od 2 tys.
złotych do 5 tys. złotych (to wy-

liczenie ZUS-u). Szokująca roz-
bieżność, ale jeszcze bardziej
szokujący spadek dochodów!

Przedsiębiorca, który przez
wiele lat zarabiał nawet kilka-
naścietysięcyzłotychmiesięcz-
nie, na emeryturze może być
zmuszony przeżyć za niecałe
800 zł. Wszystko przez to, że
wielu płaci obecnie najniższe
wymaganeskładkidoZUS-u.Je-
śli jednocześnie pracownicy nie

odkładająnastarość,będądzia-
dować – jak mówi mój znajomy
baca. Szacuje się, że w przysz-
łościnaszeemeryturybędąsta-
nowiły zaledwie 30 proc. ostat-
niego wynagrodzenia, mimo że
składki na ubezpieczenie spo-
łeczne są dziś wysokie.

Nic więc dziwnego, że ZUS
jest postrzegany jako nieprzyja-
zny urząd. Niedawna 78. rocz-
nica powołania ZUS-u nie
wzbudziła – jak zbadał Instytut

Monitorowania Mediów – nie-
mal żadnego zainteresowania
mediów. „Kilka artykułów
winternecie wygenerowało kil-
kadziesiąt komentarzy, z któ-
rych: „rychłej śmierci życzę ju-
bilatowi” należy do delikatniej-
szych”–czytamywkomentarzu
do badania.

Zopinii internautów wynika,
że niewiele jest spraw, które
można w Polsce załatwić oraz
form działalności, w których
można sobie poradzić bez ta-
kiego lub innego papierka z tej
instytucji. Na korzyść ZUS-u
wypada jedynie porównanie z
OFEprzeprowadzoneprzezjed-
nego z internautów: ZUS to
jedna z najbardziej uczciwych
instytucji.Nigdynieobiecywała
emerytury na Bermudach, jej
prezes zarabia niezbyt dużo,
pracownicy również. Przeci-
wieństwemsąOFE.Obiecywały
bardzo dużo – och, emerytura
na Bermudach to standard –
prezesi zarabiają koszmarnie
dużo i pracownicy również.
Awyniki OFE??? Złe, chociaż są
takie, które mają i bardzo złe.

Mariusz Urbanke

publicystaDZ
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Rychłej śmierci życzą jubilatowi

K
ażdy, kto pracuje
w handlu, dobrze
wie, że jest to specy-
ficzna gałąź gospo-
darki. Wzrost obro-

tów wcale nie musi zależeć
od nakładu pracy. Duże znacze-
nie mają też – między innymi –
wielkość obiektu handlowego,
jego usytuowanie, kondycja ca-
łej branży czy wyposażenie
techniczne przedsiębiorstwa.

Wdodatkuodkilkulatwyraź-
niewidaćteżpostępującąintegra-
cję w handlu detalicznym w Pol-
sce.Copowoduje,żemałymgra-
czom,niezrzeszonymwwiększej
grupie,coraztrudniejwynegocjo-
wać korzystne ceny i zwiększyć
obroty? Podobnie jest na rynku
hurtowym. W połowie lat 90.
wPolscedziałałookoło20tysięcy
hurtowni,sprzedającychgłównie
produkty spożywcze i chemicz-
ne,czylitzw.FMCG.Dzisiajliczba
hurtowniwynosiokoło4tysięcy.

Podzielsię
doświadczeniem

Jak więc osiągnąć wzrost i bo-
gactwo, pracując w handlu?
Każdeprzedsiębiorstwojestinne
i na swój sposób specyficzne.
Trudno jest znaleźć modelowe
rozwiązaniedlawszystkich.Wy-
pracowanie własnej ścieżki roz-
woju wymaga doświadczenia,
wiedzy,tzw.know-howiumiejęt-
ności adaptacji do istniejących
warunkównalokalnymrynku.

Zdobyte w ciągu lat doświad-
czenie przedsiębiorstwa wyko-
rzystująpóźniejdowzrostuwew-
nętrznego lub zewnętrznego.
Wzrost wewnętrzny następuje
w ramach istniejącej struktury
przedsiębiorstwaipoleganajego
rozwoju i rozbudowie. Wzrost
zewnętrznyrealizowanyjestpo-
przez współdziałanie i/lub two-
rzenienowychstrukturzinnymi
przedsiębiorstwami.Tradycyjnie
następował on poprzez łączenie
się bądź przejęcia innych przed-
siębiorstw.

W handlu pojawiła się jednak
nowaformarozwoju,niewyma-
gającatakdużychnakładówpra-
cyiczasu,czylifranczyza.Przed-
siębiorstwo posiadające cenne
doświadczeniapoprostuprzeka-
zuje je innym firmom. Ma w ten
sposób nowy produkt służący
rozwojowiwewnętrznemuizew-
nętrznemu.

Franczyza wpływa również
narozwójsamychfranczyzobio-
rców.Jestbezpiecznymrozwiąza-
niem,ponieważfranczyzodawca
– dzieląc się swoim doświadcze-
niem i know-how – uczy współ-
pracująceznimfirmysprawdzo-
nych sposobów zarządzania bi-
znesem.Dziękitemumożeprzy-
czynić się do obniżenia kosztów
ichdziałalnościimaksymalizacji
zysku.

Dostęp do know-how ograni-
czateżryzykozwiązanezrozpo-
czynaniem działalności gospo-
darczej bądź z jej restrukturyza-
cją.

Franczyzobiorcamożenakaż-
dymkrokuliczyćnacennewspa-
rciefranczyzodawcy,analogiczne
do wsparcia udzielanego przez
centralęswoimoddziałom.

Nic więc dziwnego, że polscy
przedsiębiorcycorazczęściejko-
rzystająztejformyrozwojuswo-
ichfirm.Najliczniejdosystemów
franczyzowychprzystępująwła-

ściciele sklepów spożywczych.
W ubiegłym roku na licencji
działało ponad 21 tysięcy takich
placówek.

Franczyzaszytanamiarę
Jedne z najlepszych i najbar-

dziej wydajnych systemów
franczyzowych to takie, które
oferująkompletnyisprawdzony
pakiet. Przed podpisaniem
umowy franczyzodawca powi-
nien przeprowadzić komplek-
sowąanalizęrynkuikondycjipo-
tencjalnegopartnera.Franczyza
ma sens tylko wtedy, gdy obie
stronyzyskająnawspółpracy.

Dobry program franczyzowy
powinien:

– zapewniać dostęp do silnej
marki, która pomoże budować
przewagęnadkonkurencją,

– zapewnić współpracę z ze-
społem doradców franczyzoda-
wcy, którzy udzielą franczyzo-
biorcomfachowegowsparcia,

– umożliwiać zakupy towa-
rówwkonkurencyjnychcenach,

– ułatwiać prowadzenie re-
klamyipromocji,

– zapewniać atrakcyjne
bonusykupieckie,

– zapewniać doradztwo
i usługi w zakresie zarządzania
irachunkowości,

– zapewniać skuteczną logi-
stykędziałania,

–dopasowaćswójkonceptdo
potrzebfranczyzobiorcy.

Przedsiębiorcy chcący osiąg-
nąć wzrost, nie mogą jednak za-
pominać o podstawowej zasa-
dzie w handlu: to klient jest naj-
ważniejszy i wszystko zależy
od niego. Tylko takie podejście
gwarantujesukces.

Autorjestekspertemwdzie-
dziniepodatkówwCentrum
im.AdamaSmitha,doktorem
habilitowanymnaukprawnych,
wykładowcąiadwokatem.

Robert Gwiazdowski

prawnik iekonomista
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Franczyza, czyli sklep
własny, ale na licencji

ZusługZUS-ukorzysta
około24mlnklientów.
Alektogodziślubi?
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Weź do ręki sztabę złota!
10 listopada 2012 r.

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach
po raz szósty w swojej historii organizuje

Dni Otwarte.

WW  ssoobboottęę,,  1100  lliissttooppaaddaa,,  
ww  ggooddzziinnaacchh  oodd  99..0000  ddoo  1177..0000  

OOddddzziiaałł  OOkkrręęggoowwyy  NNBBPP  
ww  KKaattoowwiiccaacchh  pprrzzyy  uull..  BBaannkkoowweejj  11  

bbęęddzziiee  oottwwaarrttyy  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh..  

W programie przewidziano m.in.: 
* prezentację sztaby złota
* wystawę pt. „Pieniądz zastępczy na Śląsku”
* prezentację historii bankowości centralnej w Polsce
* pokaz bankowozów
* wystawę numizmatów 
* wystawę zabytkowych maszyn biurowych
* stanowisko mincerskie (własnoręczne wybijanie monety)
* możliwość bezpłatnej wyceny numizmatów
* gry i zabawy ekonomiczne
* i inne atrakcje.

REKLAMA 1971791/00
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S
iedmiokondyg-
nacyjny budy-
nek w sercu Ka-
towic marnieje,
bo właściciel –
Związek Kom-

batantówRPiByłychWięźniów
Politycznych, Zarząd Główny
wWarszawieniebyłzdolnynim
zarządzać. Kupi go diler samo-
chodowymożeza9,5mlnzł.Ta-
kie są plany.

Czy naprawdę władz samo-
rządowychKatowiciwojewódz-
twa śląskiego nie stać, by Dom
Powstańca Śląskiego, choć w ja-
kiejś jego części, przypominał
o historii regionu? Rok temu te
samewładzewspólniezdecydo-
wałyopowstaniuŚląskiegoCen-
trum Wolności i Solidarności.
Powstańcy na taką pamięć nie
zasługują,bomająmniejznaczą-
cychdziśprotektorów?

Okazały gmach przy ul. Ma-
tejkiwKatowicachwybudowany
zostałwlatach1936-1938,zprze-
znaczeniemnasiedzibęZwiązku
Powstańców Śląskich. Wznie-
siono go za pieniądze woj. ślą-
skiego.SporąsumęofiarowałZa-
rządDóbrKsięciaPszczyńskiego,
aHutaPokójdała30tonstali.Do-
łożylisięsamipowstańcy.

Po wojnie gospodarzem całej
nieruchomości był związek
kombatantów (ZBOWiD)
iwkońcuprzejąłgonawłasność
odprezydentaKatowic. Defacto
olbrzymi majątek otrzymała
niejako w darze Warszawa, bo
władze regionalne kombatan-
tówwKatowicachniemiałyoso-
bowości prawnej. Z Warszawy
zaś zrywy powstańcze na Gór-
nym Śląsku widać niezbyt wy-
raźnie, jeśli wogóle. To przecież
nie warszawiaków historia.

DomŚląskiwKrakowie
Nieco wcześniej, bo w latach
1931-1936,zinicjatywy iskładek
Towarzystwa Obrony Zachod-
nich Kresów Polski zbudowano
w Krakowie Dom Śląski. Mieś-
ciłasięwnimbursaischronisko

turystyczne dla młodzieży ślą-
skiej,studiującejiodwiedzającej
Kraków, stąd nazwa budynku.
Mieściłasiętutajbiblioteka,sale
wykładowe.

PowojnieDomŚląskiprzeka-
zano w administrowanie Lidze
Obrony Kraju, która już w 1967
roku stała się jego formalnym
właścicielem. Można to uznać
za interes stulecia. Dom Śląski,
według projektu Ludwika
Wojtyczki i Józefa Rybickiego,
miał być symbolem więzi Kra-
kowa zGórnym Śląskiem, który
znalazłsięwgranicachIIRP.Kto
dziś o tym w ogóle pamięta?

Towarzystwo Obrony Za-
chodnich Kresów Polski utwo-
rzone zostało w Krakowie
wgrudniu1918rokuprzezPola-
ków z zaboru pruskiego, w tym
wielu Ślązaków, by wspie-
raćpowstańców.Niemalcałapo-
moc ze strony rządu polskiego
szła właśnie przez to Towarzy-
stwo.DoIIIpowstaniaśląskiego
wyruszyło blisko 1200 ochotni-
kówzKrakowa–młodzieżyaka-
demickiej i licealnej.

– W Domu Śląskim prowa-
dzimy swoją działalność statu-
tową – informuje dyrektor LOK,
FranciszekWiaterek.–Mamytu
klub płetwonurków, klub strze-
lecki, strzelnicę, swój ośrodek
szkoleniakierowców,biuraLOK-
u,resztę wynajmujemy.

ProcesywkinieZorza
Dlaczego Dom Powstańca Ślą-
skiego jest ważnym miejscem
w historii nie tylko Katowic?
– We wrześniu 1939 roku był
miejscemoporuwobecwkracza-
jących Niemców – przypomina
drAndrzejKrzystyniak,historyk.
– Niektórerelacjemówiąnawet,
że Niemcy musieli zdobywać
w budynku piętro po piętrze. Są
tojednakopisyniepotwierdzone
przez historyków. Z całą pew-
nością, by złamać opór obroń-
ców, Niemcyużylidziałekprze-
ciwpancernych. Mieli przy tym
utrudnionezadanie,gdyżzoko-

licznych domów co rusz w ich
stronę padały strzały. Po złama-
niu oporu Polaków Niemcy za-
mordowali wziętych do niewoli
obrońców przy ul. Zamkowej
wKatowicach.

Nie mniej tragiczna i mało
znanahistoriarozgrywałasiętu-
tajwlatachpowojennych.Wki-
nie Zorza, należącym do Domu
Powstańca, odbywały sie pro-
cesy pokazowe, w których „są-
dzono”żołnierzypodziemiaan-
tykomunistycznego.

– Zdarzało się, że na śmierć
zaopórprzeciwkokomunistom
skazywanosynówpowstańców
śląskich, tak jak w przypadku
Stefana Gurtlera, 25-latka,
członkasztabukonspiracyjnego
WojskaPolskiego,byłegożołnie-
rza AK. W 1946 roku skazano go
nakaręśmierciwłaśniewpoka-

zowym procesie w sali kina Zo-
rza. JegobrataJoachima,kleryka
ŚląskiegoSeminariumDuchow-
nego, Niemcy zamordowali
w 1942 roku w katowickim wię-
zieniu przy ulicy Mikołowskiej
przezzgilotynowanie.Wtymsa-
mym więzieniu komuniści
w1946rokurozstrzelaliStefana,
skazanego po procesie pokazo-
wym w Zorzy. Ojca Stefana
Gurtlera, powstańca śląskiego,
Niemcy zamordowali w obozie
w Mauthausen w 1940 roku.

Śladów tej historii na próżno
szukaćwprzestrzenipublicznej
woj. śląskiego. Dlaczego? Prze-
cież dla wielu Polaków historia
rodziny Gurtlerów pozostaje
esencją śląskości.

DomŚląskiwKrakowiejużwe
wrześniu 1939 roku zajęło ge-
stapo i do 17 stycznia 1945 roku

był siedzibą Komendy Policji
BezpieczeństwaiSłużbyBezpie-
czeństwa w dystrykcie Kraków.
W piwnicach urządzono wię-
zienne cele, gdzie na ścianach
do dziś pozostają napisy wyko-
naneprzezwięźniów. Wpierw-
szychlatachpowojniebudynek
przejął Urząd Bezpieczeństwa i
Dom Śląski ponownie stał się
miejscem kaźni.

Krakówmamuzeum
W tym właśnie miejscu, w 1981
roku powstał Oddział Muzeum
HistorycznegoMiastaKrakowa,
by opiekować się celami byłego
aresztu gestapo. Zachowane
wpierwotnymkształciesąświa-
dectwem tragicznych dni oku-
pacjiniemieckiej.Wystawastała
mówioKrakowiewlatach1939-
1956.

– Nasze muzeum wynajmuje
te pomieszczenia od LOK-u –
mówiJoannaBoczoń,kierownik
administracyjny. Co ciekawe,
Oddział Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa nie rekla-
muje się, że ma tę siedzibę od-
działu w Domu Śląskim. Rekla-
mujesięsamymadresem:„Ulica
Pomorska”. Niemniej jest to
miejsce pamięci narodowej
z czasów II wojny światowej ob-
jęte muzealną opieką. W Kato-
wicach i okolicy nie ma takiego
miejsca.

Nasprzedażza9,5mlnzł
Dom Powstańca Śląskiego jest
na sprzedaż, bo taki majątek to
tylko balast dla kombatantów.
Oni potrzebują gotówki.

– Potrzebujemy pieniędzy
na zapomogi, sanatoria i opiekę
medyczną naszych członków –
wyjaśnia dyrektor Andrzej
Nosakowski z Zarządu Głów-
nego Związku Kombatantów.
Proponowaliśmy Katowicom,
by odkupiły go od nas, ale nie
wykazały zainteresowania.

A obiekt niszczeje. Przedwo-
jenna sala kinowa nie spełnia
swojejfunkcjiod10lat.Ustąpiła

miejsca nocnemu klubowi mu-
zycznemu.

Pełnomocnik kombatantów
Czesław Solnickifinalizujetran-
sakcję sprzedaży. Umowę
przedwstępnąpodpisałzBogda-
nem Pietrzakiem z branży sa-
mochodowej i nieruchomości.

Rzeczoznawca wyszacował
całąnieruchomość,tojestbudy-
nek biurowy, dawne kino Zorza
i restaurację, na 12 mln zł. Nie
było chętnych. Cenę obniżono
do11mlnzł,aleteżbezrezultatu.
MecenasSolnickimówi,że ma-
jątek pójdzie za 9,5 mln zł, ale
itakcałejkwotykombatancinie
dostaną, bo nieruchomość jest
obciążona na 1,4 mln zł i trzeba
te roszczenia uregulować.

– Nie bierzemy pieniędzy
nahulanki ani żeby się wzboga-
cić – tłumaczy adwokat.

W lipcu br. Dom Powstańca
Śląskiego z przyległościami zo-
stał wpisany na listę zabytków.

–Zdecydowałyotymwyłącz-
nie względy artystyczne i histo-
ryczne – wyjaśnia Małgorzata
Lachowska,pełniącaobowiązki
śląskiego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

Ta wiadomość nie ucieszyła
przyszłego właściciela, bo pod-
pisując umowę nic o przyszłych
ograniczeniach nie wiedział.

– Myślę, że to powinno wpły-
nąć na obniżenie ceny kupna –
mówi B. Pietrzak. Chce wyre-
montować budynek i przezna-
czyć na biura. Z zewnątrz wy-
glądanieciekawie,aleśrodeknie
jest w tak złym stanie. – Jego
funkcja zasadniczo nie ulegnie
zmianie – zapewnia.

Po oddaniu nowej galerii
dworcowej to miejsce nabierze
innego znaczenia. Dom Pow-
stańca Śląskiego to ciągle jeden
z najbardziej rozpoznawalnych
budynków w Katowicach. Nie-
typowa bryła, piękny przykład
przedwojennego funkcjonali-
zmu. Tak właśnie Polska prze-
grywa Śląsk.

Teresa Semik

Odchodzą z naszej historii, bo pamięć o nich zbyt wielu uwiera. Odchodzą z przestrzeni miejskiej Katowic, bo wszystko
inne jest ważniejsze. Ale dlaczego Dom Powstańca Śląskiego chcą sprzeniewierzyć kombatanci? – pytaTeresaSemik
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Powstańcy, odmaszerować

NietypowabryłaDomu
Powstańca,przedwojenny
funkcjonalizm.Takwłaśnie
PolskaprzegrywaŚląsk

DomPowstańcaŚląskiegowKatowicachbudowanyw latach1936-1938. Pokonaligosamikombatanci
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O
d pieszego,
który prze-
chodziprzez
jezdnię nie-
właściwie,
policjant

usłyszy: – Panie, coś pan taki
przepisowy. No, musi pan być
taki nadgorliwy?!

Policjanciprzywyklidookre-
ślenia:„gliny”,„gliniarze”,aste-
reotypowy zwrot: „Panie wła-
dzo” odchodzi do lamusa. Nie
robiteżnanichwrażeniaostrze-
żenietypu:„Jacięzałatwię,tynie
wiesz,kimjestem”.Choćwedług
sondaży, ponad 70 proc. Pola-
kówmadopolicjistosunekwię-
cejniżprzychylny,corazczęściej
funkcjonariusze stają się ofia-
rami ataków.

Spokojnie,totylkoobelgi
Agresją słowną wobec policjan-
tów podczas rutynowych czyn-
ności służbowych interesuje się
prof. Jadwiga Stawnicka, filolog
z Uniwersytetu Śląskiego. Za-
kłada czarny uniform i jedzie
z policyjnym patrolem na miej-
sce zdarzenia, by sprawdzić, ja-
kimi określeniami oraz w jakich
okolicznościach są obrażani
podczas służby. Co usłyszy, za-
pisuje i publikuje.

– Zwykle policjanci słyszą
wtedy: nazwy wszystkich żeń-
skich i męskich organów płcio-
wych,nazwymniejszościseksu-
alnych, nazwy różnych przed-
miotów, cytuję: „Ty tępa pało”,
a także nazwy części roślin, cy-
tuję:„Tygłąbie”, nazwzwierząt:
„Ty ośle”. Słyszą też nazwy hi-
storyczne: „Ty gestapowcu,
zomowcu” – wylicza prof.
Stawnicka.– Byłamtylkoobser-

watoremtychinterwencji,alepo
tylu obelgach sama czułam się
zdenerwowana. Nie zdawałam
sobie sprawy, że obecność poli-
cjanta wywołuje taką agresję.

Słowna napaść może łatwo
przerodzićsięwagresjęfizyczną.
W ostatnich pięciu latach liczba
atakówcielesnychnafunkcjona-
riuszy wzrosłao30proc.

Jakie określenie jest w stanie
wyprowadzić policjanta z rów-
nowagi? Zdaniem profesor
Stawnickiej w zasadzie żadne
nie powinno, choć obelga nigdy
niekończysięnajednymsłowie.
Policjanci muszą się na tę wer-
balną agresję uodpornić, reago-
wać spokojnie. To my musimy
zmienić podejście do interwe-
niującego patrolu. Jak policjant
mówi:„dzieńdobry”,toniezna-
czy, że masz przechlapane.

Zdarzyło się, że po steku
obraźliwych epitetów policjant
jednak nie wytrzymał i mówi
do podchmielonego gościa: –
I vice versa! Na co ten zareago-
wał: – Sam jesteś vice versa.

– Najgorsze są obelgi
spersonalizowane–uważapani
profesor.

Zamknijsię,psie
W2010rokuprokuraturalubel-
ska uznała, że zwrócenie się
do funkcjonariusza słowami:
„Zamknijsię,psie!”niejestznie-
wagą i umorzyła śledztwo.
Oparła się przy tym na opinii
biegłej językoznawcy.

–Moimzdaniemtenpolicjant
został obrażony trzykrotnie
i ja bym wydała inną opinię –
twierdzi prof. Stawnicka. –
Po pierwsze, zwrócono się
doniegona„ty”,podrugie,użyto

czasownika„zamknijsię!”wfor-
mie rozkaźnika, a po trzecie, ów
piesbyłniedopuszczalny.Porów-
nanie człowieka do psa było
obraźliwe już w średniowieczu,
aw literaturze staropolskiej pies
stałsięsymbolemkłamstwa.

Funkcjonariusze sami cza-
sem mówią o sobie: psy. Jak
każdeśrodowisko,mająteżswój
żargon. Prof. Stawnicka anali-

zujetakżetękomunikacjęwew-
nętrzną policji. I tak: „dmu-
chawka” to badanie trzeźwości,
a wlepić komuś mandat to „wy-
stawić fakturę”. Interwencja
wdomutojest„domówka”,apo-
licyjnapałka –„blondynka”albo
„rabarbar”. Grupa antyterrory-
styczna to „antki”.

Szaszłyknabulajach
Pijany leżący na chodniku to:
„położył się i płyt słucha”.
Trzeba go zabrać do „żłobka”,
czyli do izby wytrzeźwień.
„Szaszłyk jedzie na bulajach” to
znaczy aspirant jedzie na syg-
nale. Pewnie jedzie szybko
i „przeskakuje na kolorze” –
przejechał skrzyżowanie
na czerwonym świetle. Kie-
rowcy mają swój żargon. Funk-

cjonariusze drogówki to:
„miśki”, „drogowskazy” albo
„wiatraki”.Prof.Stawnickabada
sposóbkomunikowaniasięoby-
watela z policjantem. Jest to ko-
munikacja podszyta strachem.
Mundurwzbudzarespekt,choć
najczęściej właśnie strach.

Dzieckoczeka,żonarodzi
Kierowca, który przejeżdża
skrzyżowanie na czerwonym
świetle,najczęściejwmawiapo-
tem policjantom, że przecież
było zielone.

– A to światło nawet nie było
żółte. Dlaczego nam tak trudno
przyznać się do błędu? – zasta-
nawia się prof. Stawnicka. – Ani
razuwczasietychpatroliniesły-
szałam,byjakiśkierowcapowie-
dział, że wypił pięć piw, na co
wskazuje wynik badania jego
trzeźwości. Zawsze mówią, że
wypili jedno, a co najwyżej dwa.
I dlaczego tak trudno powie-
dzieć: przepraszam?

Kierowcyprzyłapaninaprze-
kroczeniuprędkościtworzącałe
legendy, które mają usprawied-
liwićtenpośpiech.–Najczęściej
dziecko czeka na nich przy dro-
dze – mówi aspirant Marzena
Szwed z katowickiej drogówki.

– Żona rodzi. Pan by się nie
spieszył? – dodają inni – mówi
aspirantTomaszCzerniakzsos-
nowieckiej policji.

Drogówkaznatetłumaczenia
na pamięć. Spieszymy się
doszpitala,naumówionąwizytę
u lekarza, do chorej koleżanki.
I tylko nam się wydaje, że te ar-
gumenty złapią policjanta
za serce, darują winę. Nic z tego.
– Naprawdę jechałem tak
szybko?–dziwiłsię jedenztych

przyłapanych kierowców –
przypomina prof. Stawnicka. –
Zaprzeczał, czy to w ogóle jest
możliwe. W końcu wymyślił, że
wszystkiemu winien jest samo-
chód, bardzo dobry zresztą. Le-
dwonacisnąłnagaz,atuodrazu
taka prędkość.

Czasem obrona przybiera
formę ataku: – Panie, była pusta
droga. Grzech jechać zprędkoś-
cią do 50 km na godzinę.

Każdy jakoś próbuje umniej-
szyć swoją winę.

– Mężczyzna przyłapany ze
100 g amfetaminy przekonywał
funkcjonariuszy,żetonawłasne
potrzeby.Organizujeimprezędla
czterech osób – mówi mł. aspi-
rant Justyna Dziedzic z Cho-
rzowa.Ze100gmożnaprzygoto-
waćstodziałekdilerskich.

Najpierwzaatakowałkobietę
na ulicy, bo jakoś tak spojrzała
na niego „z diabłem w oczach”.
Gdyjużleżałanaulicy,zabrał jej
torebkę.

– Jak leżała, to nie była jej po-
trzebna–tłumaczyłpolicjantom.

Policja?Pizzę ipół litra
Jak zaskakujące mogą być tele-
fony na policję i to pod numery
alarmowe 997 lub 112, przypo-
minakomisarzElwiraJurasz,ofi-
cer prasowyKMPwBielsku-Bia-
łej. – Właścicielkapsaprosiora-
tunek, bo jej pupil zadławił się
kością – mówi. – Innym razem
ktoś zamawia taksówkę pod dy-
skotekę. Dla kogoś innego gres
rozsypany na drodze jest
zagruby.

– Policja, słucham.
– Zamawiam pizzę i pół litra,

ale tej tańszej.
TeresaSemik

Szaszłyk zwija leżaki do żłobka, czyli aspirant zabiera pijanych z chodników do izby wytrzeźwień. Co usłyszy na miejscu?
Nazwywszystkichorganówpłciowychimniejszościseksualnych.OrozmowachobywatelazpolicjąpiszeTeresaSemik

Zamknijsię,psie,tytępapało!

Próbujemy
wziąćpolicję
nalitość,
chorążonę,
teściową
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„Masz dziesięć minut”... Już to
kiedyś słyszałam (podczas
wywiadu z Lennym Kravitzem
– przyp. red.). Tym razem
moim rozmówcą miał być Jon
Bon Jovi, który na chwilę zawi-
tał do Londynu w związku
z promocją europejskiej części
przyszłorocznej trasy koncer-
towej „Because We Can – The
Tour” oraz nowej płyty „What
About Now”, która ma się uka-
zać wiosną. „Cześć, jak mija ci
dzień?” – usłyszałam w słu-
chawce telefonu znajomy głos
Jona, gdy zgodnie z umową
zadzwonił do mnie z Londynu.
Mimo pięćdziesiątki na karku,
wciąż seksowny.

Polska.Masz jakieś skojarzenia
z naszymkrajem?
Pamiętam naszą pierwszą wizy-
tę w Polsce, bodajże w 2000
roku, która była o tyle szczegól-
na, że związana z realizacją
krótkiego koncertu Bon Jovi
na potrzeby telewizji. Wszystko
działo się bardzo szybko, spę-
dziliśmy tu tylko parę godzin.
Nie było czasu, żeby coś zoba-
czyć, więc niestety nie mogę
pochwalić się wiedzą na temat
waszego kraju.

Ale za to fani pamiętają twoje
słowa,wypowiedziane podczas
tamtejwizyty, o tym, że chcieli-
byście przyjechać naduży kon-
certw czerwcu.No i przyje-
dziecie, tyle że trzynaście lat
później i nie doWarszawy,
a doGdańska.
(śmiech) To prawda. Cieszę się,
że ta nadchodząca trasa koncer-
towa będzie miała nareszcie
swój przystanek w Polsce
i nastąpi to po premierze naj-
nowszego albumu „What About
Now”, nad którym wszyscy bar-
dzo ciężko pracowaliśmy przede
wszystkim latem tego roku.

Słyszę zadowolenie w twoim
głosie, gdywspominasz o tej
płycie.

Tak, bo uważam, że zrobiliśmy
kawał dobrej roboty i udało się
na nim zawrzeć chyba wszyst-
ko, co chcieliśmy. Prezentu-
je miejsce, w jakim się aktual-
nie znajdujemy, z jednej strony
mając świadomość zmian,
jakie zachodzą na świecie,
które zresztą niezmiennie nas
inspirują, a z drugiej trzymając
się kierunku, charakterystycz-
nego dla naszego bandu. Naj-
nowsza płyta ukaże się wiosną
2013 roku.

Gdański koncert odbędzie się
w ramach trasy „BecauseWe
Can”. Skąd taki tytuł?
„Because We Can” to tytuł sin-
gla z najnowszego albumu.
Okazuje się, że najlepsze są te
najprostsze rozwiązania
(śmiech).

Jesteście w trakcie ogłaszania
dat przyszłorocznej świato-
wej trasy koncertowej, która
już w tymmomencie zapo-
wiada się naprawdę imponu-
jąco.
Rzeczywiście, sporo czasu
przeznaczymy na koncertowa-
nie. Światową trasę zaczyna-
my w lutym. Mobilizacji
na pewno nie zabraknie. Trasa
koncertowa to określony rytm,
w który wpadasz. Ciągłe prze-
mieszczanie się z miejsca
na miejsce, każdego dnia musi
być ta sama gotowość
do pracy, wstajesz rano,
wszystko jest podporządkowa-
ne występowi. No i jest sam
koncert, wyzwalający zawsze
niesamowite pokłady energii,
którą dajemy i czerpiemy zara-
zem z publiczności. Ale to
wszystko jest częścią tego
biznesu, tej roboty, którą ja
po prostu kocham.

Anie bywasz tym zmęczony?
Liczbymówią same za siebie,
w przyszłym rokuminie 30
lat, odkąd Bon Jovi funkcjonu-
je na scenie, zagraliście ponad

2700 koncertów, jak się szacu-
je, dla 35milionów fanów.
No tak, po 30 latach można
poczuć się zmęczonym
(śmiech). Ale nam to raczej nie
grozi. Granie muzyki jest
czymś, co zostaje już w nas
na całe życie. I w tym wszyst-
kim równocześnie jest taka
potrzeba bycia lepszym niż
było się wczoraj, która bardzo
napędza do dalszego działania.
Zdaję sobie sprawę, że to pew-
nie banalnie zabrzmi, ale my
naprawdę jesteśmy szczęścia-
rzami, że zawodowo możemy
zajmować się tym, co najbar-
dziej nas pasjonuje i zarabiać
tym na życie. Zespół Bon Jovi
to również drużyna, która
nauczyła się przez te wszyst-
kie lata funkcjonować, by
wszystko razem sprawnie
działało. Dojrzewaliśmy
z chłopakami jako grupa,
wszystko szło naturalnym ryt-
mem. Nie było w tym żadnego
fałszu. Nie sililiśmy się na to,
żeby być gwiazdami, nie czer-
paliśmy też konkretnych inspi-
racji tylko dlatego, że akurat
w tym momencie były modne.

Wydaje mi się, że ta szczerość
i naturalność dała nam pod-
stawę do tego, by coś w tej
muzycznej branży osiągnąć.

Dodajmy, osiągnąćwielki suk-
ces. Do tej pory sprzedaliście
imponującą liczbę 125milio-
nów egzemplarzy płyt!
Klucz do sukcesu tkwi też
w dobrej atmosferze w zespole,
a my jesteśmy przyjaciółmi.
Każdy z nas wnosi do tej grupy
coś swojego. W studiu nagra-
niowym też pracujemy zespo-
łowo, dyskutujemy o tym, jak
wyglądać będzie dana piosen-
ka, aż do momentu, gdy mamy
zadowalający efekt. A potem
naturalną konsekwencją jest
to, że chcesz gotowy materiał
pokazać innym ludziom,
poznać ich opinię, sprawdzić,
czy myślą podobnie jak my.
Czy to im się podoba. To dają
nam koncerty, kiedy mamy
namacalny dowód, jak słucha-
cze reagują zwłaszcza na ten
najnowszy materiał. Ja wciąż
jestem ciekaw tych reakcji, bar-
dzo lubię to ciągłe zbieranie
nowych doświadczeń.

Wszystko fajnie, ale zwykle
musi być ktoś, ktoma ostatnie
słowo. To zapytam, czy
w zespole Bon Jovi panuje
pełna demokracja?
Pracujemy zespołowo, demo-
kracja jest, ale wiesz...

Lider jest tylko jeden.
(śmiech) No dobra, w zespole
bossem jestem ja, ale w domu
„szefostwo” przejmuje już moja
żona.

To porozmawiajmy o żonie.
To mało rockandrollowe być
wciąż szaleńczo zakochanym
w tej samej żonie i to od tylu
lat. Jaki masz klucz do tego,
by stworzyć tak udane mał-
żeństwo?
Do dzisiaj go nie odnalazłem
(śmiech). A tak na poważnie,
receptą na dobre i udane mał-
żeństwo jest wzajemny szacu-
nek i zrozumienie dla tego,
czym się zajmujemy. Do naj-
ważniejszych rzeczy w związ-
ku należy ponadto partner-
stwo i wyczucie, by nie ranić
siebie nawzajem. Wsparcie
okazane tej drugiej osobie,
świadomość, że niezależnie
od tego, co się dzieje, może
na ciebie liczyć. Idealną żoną
jest kobieta, która kocha i jed-
nocześnie jest przyjacielem.
Taka jest właśnie Dorothea.
Mam to szczęście, że udało mi
się trafić na tę właściwą osobę
już za pierwszym razem.

Połączenie udanego życia
rodzinnego z życiemw trasie
też jest wyzwaniem.
I nie mówię, że jest to łatwe.
Staram się spędzać z moją
rodziną jak najwięcej czasu,
zająć dziećmi, kiedy tylko
mam taką możliwość. Włą-
czyć się w życie rodzinne, nie-
zależnie, że po koncertach
pojawia się zmęczenie.

Macie czworo dzieci. Czy któ-
reś z nich wyraża zaintereso-

wanie twoją muzyką?
Niedawno prosiłem córkę,
żeby posłuchała naszej nowej
płyty i powiedziała, co o niej
myśli. Nasze dzieci interesują
się bardzo różnymi stylami
muzycznymi, niekoniecznie
moim. Ale nie mam z tym
problemu.

A co, jeśli zechciałyby się
związać z branżąmuzyczną
tak jak ojciec?
Wychodzę z założenia, że naj-
ważniejsze to dać wolną rękę
przy wyborze tego, co się
będzie robić w dorosłym
życiu. Nie będziemy im nicze-
go narzucać ani popychać
w danym kierunku. Chciał-
bym, aby były szczęśliwe.

Wtym roku skończyłeś 50
lat. Jesteś uwielbianym przez
miliony fanówmuzykiem,
dodatkowo dałeś się poznać
jako niezły aktor, grając
w kilku filmach i serialach.
Czy jest taki moment w twojej
karierze, z którego jesteś
szczególnie dumny?
Przyznam, że nie zastanawia-
łem się nad tym. Cieszę się
bardzo z nagród, które otrzy-
mywałem, ze Złotego Globu
czy nominacji do Oscara. Ale
też szybko potem wracałem
na ziemię. Bo trzeba było
na nowo rozpocząć pracę,
myśleć o nowych piosenkach,
stawiać sobie kolejne wyzwa-
nia. Nie zatrzymuję się
w miejscu, bo szkoda na to
czasu.

A nam pozostaje odliczać
czas do 19 czerwca, kiedy
pojawisz się w Polsce.
Jestem podekscytowany
występem naszego zespołu
w Gdańsku. Obiecujemy, że
będzie czekać na was wielkie
show. Zapraszam bardzo ser-
decznie!
Rozmawiała:
Ola Szatan

Pokoncercieżonaidzieci
Muzyk,czasamiaktor.Odlatwiernytejsamejkobiecie,odtrzechdekadliderjednegozczołowychzespołówświata,który
wczerwcuzagrawGdańsku.JonBonJovi,wokalistaamerykańskiejgrupy...zadzwoniłkilkadnitemudoOliSzatan
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Jakoaktor,Jondałsiępoznaćm.in. jakopartnerserialowejAllyMcBeal

Oddzisiaj kupisz bilet naBonJovi

a Próbę sprowadzenia
zespołu Bon Jovi do Polski
podejmowano już kilka-
krotnie. W końcu udało się.
19 czerwca Jon Bon Jovi
i jego koledzy wystąpią
na stadionie PGEArena
w Gdańsku. Organizatorami
są: agencja Prestige MJM
i Arena Gdańsk Operator.
Bon Jovi to jeden z najbar-
dziej popularnych zespołów
na świecie. Przeboje „It’s My
Life”, „Livin On a Prayer” czy
„Always” znane są chyba
każdemu.Amerykańska for-
macja ma na koncie 11 albu-
mów studyjnych, każdy uzy-
skiwał status złotej lub platy-

nowej płyty. Do tego rekordo-
we zarobki z występów
na żywo.W 2010 roku Bon
Jovi był najlepiej zarabiają-
cym zespołem na świecie.
Dzisiaj o godzinie 9.00 roz-
poczyna się sprzedaż biletów
na gdański koncert grupy.
Kosztują 99, 180, 190, 250,
350, 500 i 550 (VIP) zło-
tych. Dodatkową ofertą jest
pakiet Diamond Circle. Bilety
można kupować za pośredni-
ctwem stron:
www.imprezyprestige.com
oraz www.eventim.pl. oraz
w sieci salonów EMPiK
i w sklepach MEDIAMARKT.
OSZ
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J
ak skojarzyć wy-
gięty złom, zar-
dzewiałe ma-
szyny, zgnieciony
w kleszczach me-
tal z pięknym ko-

biecym ciałem? Dotąd w arty-
stycznejfotografiiżelastwomo-
gło być tłem dla modelek tylko
w postaci samochodów. Ale
Veroniq ucieszyła się z pomysłu
firmy OLMET, właściciela jed-
negoznajwiększychzłomowisk
na Śląsku. Zamówili u niej ka-
lendarz, którego głównym te-
matemmiałbyć–dlaczegonie–
złom. Być może nikt dotąd nie
wpadłnapodobnąmyśl.Czytaki
obiekt może być natchnieniem
dlaartysty?DlaVeroniqtak.Nie
tylko wywiązała się z zadania,
alejejzdjęciaposłużyły również
do wystawy „MATERIA nie-
ZŁOMnie piękna, inspirująca
inieZŁOmna”.–Cieszęsię,żesą
ludzie, którzy wspierają takie
projekty, ufają artystom – mówi
fotografka. – Inaczej nie miała-
bymokazjiwykonaćtejfascynu-
jącej pracy.

Kalendarzna2013rokjestjuż
trzeci z tej serii. Gdy robiła
pierwszy, oszołomił ją ogrom
złomowiska. Stała pod górą sta-
rych maszyn, resztek urządzeń,
metalowych łap i mechani-
zmów, nie wiadomo do czego
służących. Miała znaleźć miej-
sce, które będzie odpowiednie
na dobre zdjęcie, ustawić tam
nagąmodelkę iznaleźćkawałek
przestrzenidlasiebie.Wszystko
to okazało się trudniejsze niż
myślała. Ostre części raniły,
sterta machin przy nieostroż-
nym ruchu mogła ją zasypać.

Ale po co ten wysiłek? Jaki
w tym sens? Co ma wspólnego
złom z kobietą?

– Oczywiście, że jest wspól-
nota – tłumaczy Veroniq. –
Ludzkie ciało, tak jak metal, jest
materią. Bywa piękne, nowe,

sprawne,jakświeżowyproduko-
wanamaszyna.Alewkońcusta-
rzeje się tak jak ona i niszczy.
Umiera, ale nigdy jednak nie gi-
nie. Znowu staje się materią. To
nas łączy. W tańcu życia.

Na fotografiach pierwszego
kalendarza modelki stoją na tle
maszyn,którekiedyściężkopra-
cowały, były użyteczne, a teraz
czekają na inne życie. Jakie, kto
wie?Dźwigi,koparki,resztkipo-
ciągu. Doskonałe ciała kobiet są
symbolem młodości, a potem
przemijania. Nic nie uratuje
przed zmianą, żadna najlepsza
technologia, żadna zasługa.
Wielkie, potężne niegdyś ma-

szyny kończą jako surowiec.
Drugi kalendarz pokazał

złom jako biżuterię. Stroiła mo-
delki w śrubki i metalowe
resztki,żebypokazać,jakniejed-
noznaczne jest piękno, że
można je dostrzec tam, gdzie
nikt się go nie spodziewa.

Trzeci,najnowszykalendarz,
pokazuje kobiety na tle zapom-
nianych urządzeń; kopalnia-
nych, sprzętów użytku domo-
wego. Czas pędzi do przodu, nie
przejmując się niczym, zosta-
wiającbezskrupułówwszystko,
co nie nadąża.

Veroniq Zafon odkryła foto-
grafię w wieku 18 lat. Fotografo-
wanie ludzi zaczęła od zdjęć jej
córeczki,którepodobałysięzna-
jomym,miałyoryginalnyklimat.
Znajomi mówili, żeby zajęła się
tymnapoważnie,żejestutalen-
towana. Nie była pewna. Miała

inne plany, chciała wyjechać
za granicę, tam zarabiać na ży-
cie. W końcu jednak uznała, że
zostajeibędzierobićzdjęcia.Ko-
bietom.

– Bo one bardziej ufają kobie-
cie,któraichfotografuje,odrzu-
cają maski – mówi Veroniq.

Pojawiająsięnagrody.Jejpraca
„Tancerka” otrzymuje wyróż-
nienie na Międzynarodowym
KonkursieFotograficznym„Por-
tret i akt kobiecy 2009”.
Na VIVA! Photo Avards 2011 zo-
staje laureatką w kategorii foto-
grafia przedmiotu. Kalendarz
OLMET otrzymuje nagrodę
w Międzynarodowym Konkur-
sie Kalendarzy VIDICAL 2011.
Nagradza ją „Playboy” w kon-
kursie „Fotoerotica”.

AleVeroniqnietylkofotogra-
fuje śliczne, zgrabne i młode
dziewczyny.Maostatniojeszcze
innąpasję,któranazywarodza-
jem fototerapii. Przychodzą
do niej kobiety, które mają
za sobą trudne przeżycia.
Naprzykładchorobynowotwo-
rowe,wylewy,zawały.Alboroz-
wody,śmierćbliskich,rozstania.
Niesąmłode,niesąpiękne.Czę-
sto wstydzą się tego, jak wyglą-
dają nago.

–Onie,sąpiękne–zaprzecza
artystka. – Ja to w nich widzę
i wydobywam, czasem nawet
wbrew nim samym. Robię im
zdjęciapoto,żebyzobaczyły, ja-
kiesąnaprawdę,jaksączarujące.
Ani one, ani ja nie chcemy
sztucznychupiększeń.Chcązo-
baczyć, jak artysta widzi ich
ciało. A ja dziękuję, że chciały
być moimi modelkami.

Czasemkobietysameniewie-
dzą, dlaczego zdecydowały się
na taką sesję. Pozują nago, mu-
szą przezwyciężyć wstyd, nie-
pewność,lękprzedoceną.Ajed-
nak coraz częściej się zdarza, że
chcąmiećtakąsesję.–Wszystko
zostaje w umyśle i odbija się bli-

zną, którą jest ciało. Nieunik-
niony cykl życia i przemijania,
historia tego, co odbiło na nas
piętno – mówi Veroniq.

Przychodząkobietymolesto-
wane seksualnie, po operacjach
nowotworowych piersi.

– Są bardzo niepewne, a to
przeszkadza im w życiu w każ-
dej dziedzinie. Bardzo trudno
podnieść im się z takiego prze-
życia, uwierzyć w siebie – opo-
wiada Veroniq. – A przecież nie
przestały być kobietami, nadal
są pociągające, zmienił się tylko
kawałekichciała.Sposóbmyśle-
nia o sobie i traktowania siebie.

Najpierwsąspięte,zamknięte
w sobie, ale później atmosfera
się ociepla. Nie ma modnych
ubrań,grubejwarstwymakijażu,
nieszczerych min.

– Tylko prawda o sobie
i szczera odpowiedź – mówi
Veroniq.–Kimjestem,jakąwar-
tością i pięknem. Uwielbiam,
kiedy to czują dzięki sesji.

Dodaje, że dzisiejsze kobiety
sązmaltretowanetym,cowidzą
na okładkach czasopism. Presją
nieskazitelnej piękności. A czy
taka w ogóle istnieje?

– Przekonuję, że są wyjąt-
kowe. Nigdy nie zdarzyło mi się
odmówić. Nie liczy się wiek,
choroba.Dlamnie zawszesąar-
tystycznym wyzwaniem – tłu-
maczy fotografka.

Kiedykobietyodbierająuniej
zdjęciaznagiejsesji,reagująróż-
nie. Czasem są zachwycone,
kiedy indziej speszone.

– Sesja u artysty fotografa to
dlanichtakżepróba–przyznaje
Veroniq. – Ale wiem, że gdy ją
przejdą,są silniejsze.Cieszęsię,
że mogłam je poznać. Nie leczę
dusz,aledajęimchwilkęna lep-
sze traktowanie siebie, swojego
ciała. Szacunku do zmarszczek,
blizn i do tego, że piękno jest
w każdym.

GrażynaKuźnik

Bytomska fotografka Veroniq Zafon pracuje nad niezwykłym kalendarzem
na 2013 rok. Ustawia nagie kobiety na tle żelastwa ze złomowiska. Nikt nie wie,
jakie to trudne; sterty metalu są groźne. Ale jaki efekt! – piszeGrażynaKuźnik

Niezłomnie
piękna materia

Comoże
łączyćżelazo
zkobietą?
Naprawdę
nietakmało

Jesteśmycząstkąwielkiegoświata rzeczy Sesja fotograficznanazłomowiskumogłabyć ryzykowna Każdeciałomożebyćdziełemsztuki

Złomjakobiżuteria tobyłoniecodziennewyzwanie

Dokalendarzana2013rokpozowałyśląskie tancerki
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U
ff… Tak pew-
nie zareago-
wałapowtor-
kowych wy-
borach
prezyden-

ckich część Amerykanów, cie-
szącsię,żeszałzwiązanyzkam-
paniąwyborczą jużsięskończył.
Niewątpliwie z ulgą odetchnęła
też czteroletnia Abigael Evans,
młoda gwiazda internetu.
Na uwiecznionym przez swoją
mamęfilmiku,poaudycjiradio-
wej poświęconej kampanii wy-
borczej, mała dama rozpłakała
się i stwierdziła, że jest już zmę-
czona„BroncoBammąiMittem
Romneyem”.Maładziewczynka
zrobiła furorę wśród
internautów,bowiemwciąguty-
godnia filmik obejrzało prawie
14milionówwidzów!Natomiast
drugaczęśćamerykańskiejspo-
łeczności, która przez ostatnie
miesiące żyła wyłącznie wyści-
giem Baracka Obamy i Mitta
Romneya,wróciładoszarejrze-
czywistości. O tym, jak na-
prawdę został odebrany w USA
pojedynek obu kandydatów
ofotelprezydenta,opowiedzieli
nam sami Amerykanie.

Byływpadki.I to jakie!
Ada Lubańska urodziła się
w Chicago. W 1993 roku wraz
z mamą przeprowadziły się
doPolski,alepięćlatpóźniejpo-
nownie zamieszkały w USA. –
Śledziłamkampanięodsamego
początku i była dość burzliwa.
Nie zabrakło ciekawych mo-
mentów – opowiada Ada, która
we wtorek swój głos oddała
na czarnoskórego kandydata.
Nie ukrywa, że wpadki republi-
kanina ją cieszyły. Wśród nich
znalazła się wypowiedź
Romneya, który podczas zam-
kniętego spotkania z darczyń-
cami na Florydzie obraził 47
proc. Amerykanów. Według
Romneyaprawiepołowamiesz-
kańców USA to ludzie, którzy
żyją na koszt państwa. Nazwał
ichofiaramilosu,którenigdynie
zagłosująnarepublikanina.Wi-
deo, które wyciekło
do internetu, prawdopodobnie
zostało nagrane telefonem ko-
mórkowym przez kogoś z ob-
sługi.

A pamiętacie wypowiedź
Romneya na temat nieotwiera-
nychokienwsamolocie?Powie-
dział, że to prawdziwy problem,
jeśliwsamolociewybuchniepo-
żar i nie ma gdzie uciec. A tlen
spozasamolotuniemożedostać
się do środka, bo okna się nie
otwierają… Takimi przemyśle-
niamirepublikaninpodzieliłsię
po przymusowym lądowaniu
samolotu w Denver, na pokła-
dziektóregoznalazłsięonijego
żona. Niewiedza Romneya czy
głupi żart? Takie pytanie zada-
wali sobie wtedy wyborcy.

Również Obama nie uniknął
wpadek.Jednejznichnawetmy,
Polacy,niezapomnimy.Wmaju,
podczas uroczystości przyzna-
niaJanowiKarskiemuPrezyden-
ckiegoMedaluWolności,prezy-
dent USA użył określenia „pol-
ski obóz śmierci”. Ten skandal
odbił się głośnym echem na ca-
łym świecie. Tommy Vietor,
rzecznik działającej przy prezy-
dencie USA Rady Bezpieczeń-
stwa Narodowego oświadczył,
że Obama po prostu się przeję-
zyczyłimiałnamyśli„nazistow-
ski”.

PotrzebnalepszaAmeryka
Pomimo wpadek i gaf
Obamy, Ada Lubańska podczas
kampanii wyborczej nadal była
wierna czarnoskóremu kandy-
datowi.–Uważam,żejestzrów-

noważony, inteligentny i zależy
mu na polepszeniu życia Ame-
rykanów. Natomiast Romney
w moim odczuciu od 2001 roku
po prostu za wszelką cenę chce
być prezydentem. Jest bogaty
ibyćmożejestświetnymbiznes-
menem, ale czy byłby dobrym
prezydentem? – pyta Ada.

Zatemjakiegoprezydentaży-
czyliby sobie Amerykanie?
Z pewnością takiego, który
byłby zdolny do kompromisu. –
Naszkrajjestpodzielonynadwie
partie:republikańskąidemokra-
tyczną i żeby nastąpiły jakieś
zmiany, obydwie strony muszą
ze sobą rozmawiać. Dobry pre-
zydentmusiteżsłuchaćpotrzeb
Amerykanów i starać się stwa-
rzaćlepsząAmerykędlanastęp-
nych pokoleń – dodaje Ada.

– Potrzebujemy prezydenta,
który zadba o równe traktowa-
nie każdego obywatela. Potrze-
bujemy prezydenta, który za-
pewni więcej miejsc pracy, niż-
sze podatki, zbilansuje budżet
ibędziewrażliwynapolitykęza-
graniczną – wymienia Paul
Villarreal z Teksasu. Dodaje, że
Obama podczas swojej cztero-
letniejkadencjizrobiłnaprawdę

wiele, jednak potrzebuje więcej
czasu, by to kontynuować i po-
móc obywatelom USA. – Rządy
Bushaspowodowałyspadekgo-
spodarki w USA i nie da się tego
naprawić w zaledwie cztery
lata–wyjaśniamieszkaniecTek-
sasu.

Problemówjestwiele
Okazuje się, że prawdziwe życie
za Oceanem wcale nie jest jak
tzw. american dream. Jedno
z największych państw świata
boryka się z wieloma proble-
mami.–Ludzieśredniejklasyco
roku,każdegomiesiącamartwią
się, czy nie zostaną zwolnieni
z powodu cięć budżetowych –
opowiada Paul.

Według Zbigniewa Żela-
znego, Polaka mieszkają-
cego od 2003 roku
w Westminster w Kolorado,
Amerykamaogromnezadłuże-
nie, problemy etniczne i demo-
graficzne,atakżeniepotrzebnie
zaangażowała się w wojny
wAzji.Podczaskampaniizasta-
nawiał się, czy nie poprzeć
VirgilaGoode’a,aleostatecznie,
byprzedewszystkimniedopuś-
cić demokratów, jak określił

Zbigniew, do dalszego wynisz-
czania kraju, zagłosował
na Romneya.

MieszkaniecKoloradoniepo-
trafi wskazać pozytywnych
aspektówprezydenturyObamy.
– Ostatnie cztery lata były naj-
gorszymi, odkąd przyjechałem
do USA. Obamie „udało się” za-
dłużyć kraj na kwotę dwukrot-
niewyższąniżjegopoprzednicy
przez 200 lat. Nie rozwiązał
problemów międzynarodo-
wych, które zainicjował George
Bush,wręczjepogłębił,zrażając
do siebie Polskę oraz Czechy.
Wsparł finansjerę i koncerny
motoryzacyjne,azkryzysukraju
nie wyprowadził – ubolewa
Zbigniew. Jedno jest teraz
pewne: Obama nie będzie mógł
tłumaczyć,żezłąsytuacjęodzie-
dziczyłporządachpoprzednika.

ZperspektywyDagnyTaggar,
Amerykanki pracującej w dużej
firmie farmaceutycznej w New
Jersey,Obama niewyrządziłani
szkody, ale też nie zrobił nic dla
polepszenia życia obywateli
USA. – Studenci oraz bezro-
botni, którzy są beneficjentami
wielu programów socjalnych,
uważają, że gdyby Romney zo-

stał głową państwa, mógłby
zmniejszyćichkorzyści.Dlatego
opowiadają się za Obamą – tłu-
maczy Dagny.

Wspieralicelebryci iżony
Michelle Obama i Ann Romney,
podobnie jak ich mężowie, rów-
nież rywalizowały. Jednak pa-
nie nie zmierzyły się ze sobą
w debacie, a w cowyborczym
konkursie na... prezydenckie
wypieki, organizowanym przez
magazyn „Family Circle”. Wed-
ług czytelników, ciasteczka
z ciemną i białą czekoladą
Michelle okazały się smaczniej-
sze niż ciasteczka z cukierkami
M&M, które piecze Ann.

W mediach porównywano
nie tylko wypieki żon kandyda-
tów, ale również ich zachowa-
nia i ubiór. Nie ulega wątpli-
wości, że panie były ważną
częścią kampanii wyborczej. –
Uważam, że zawsze działa to
na plus, gdy kobieta ładnie się
u boku męża prezentuje, swoim
wdziękiem może wielu wybor-
ców przyciągnąć. Niemniej jed-
nak dla mnie nie jest to meri-
tum sprawy, liczy się konkretny
program i szanse na jego reali-
zację – mówi Krystian Żelazny,
syn Zbigniewa. Według niego
wyborów prezydenckich nie
można spłaszczać dorangi kon-
kursu piękności.

Oprócz żon, kandydatów
wspierali również celebryci: ak-
torzy, piosenkarze i sportowcy.
Za Obamą murem stanęli m.in.:
Scarlett Johansson, Jay-Z
i Beyonce, George Clooney, Eva
Longoria, Michael Jordan
oraz Bruce Springsteen. Nato-
miast Romneya wspierały takie
gwiazdy jak: były mąż Pameli
Anderson Kid Rock, Clint
Eastwood, Chuck Norris, Do-
nald Trump i Sylvester Stallone.

W pojedynku do Białego
Domu wziął udział nawet…
Wielki Ptak z programu dla
dzieci pt. „Ulica Sezamkowa”.
Z reklamy dowiadujemy się, że
obcięcie świadczeń rządowych,
którego domagał się Romney,
mogło uderzyć również
w „Ulicę Sezamkową”. Mimo iż
twórcy programu dla dzieci
uważali, że nie powinien on być
używany w politycznym kon-
tekście, to kampania Obamy
nadal trzymała się tematu
„Ulicy Sezamkowej”.

ŻonaMichelleczyteżgwiazdy
z pewnością przyczyniły się
do wygranej Obamy, jednak
swoje zwycięstwo demokrata
zawdzięcza niezwykle udanej
kampanii i błędom Romneya.
Obama przedstawił swojego ry-
wala jako bezdusznego kapitali-
stę,niewrażliwegonatroskizwy-
kłych Amerykanów i płacącego
niskiepodatkimimowielomilio-
nowychdochodów.

MartynaDyszka

DlaczegoBarackObamawygrałwybory?Możedlatego,żejegożonaupiekłalepszeciasto?Otym,jakwyglądałpojedynek
ofotelprezydenckiwUSA,opowiedzielinamAdazChicago,PaulzTeksasuiZbyszekzKolorado.PiszeMartynaDyszka

Naszprezydentmusinas
słuchać.Potogowybieramy

Amerykanie
potrzebują
prezydenta
zdolnegodo
kompromisu

PoogłoszeniuwstępnychwynikówwyborówprezydenckichwsztabieObamyzapanowałaeuforia
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15 LISTOPADA 2012 – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU,
CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O TYM JAK WYLECZYĆ SIĘ Z PALENIA.

KOLEJNE WYDANIE UKAŻE SIĘ 23 LISTOPADA 2012 ROKU. SZUKAJ NAS W PIĄTKOWYM WYDANIU GAZETY!

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

www.nfz-katowice.pl www.nfz.gov.pl

In for ma cja ogól na
ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce; tel. 32 735 19 00

ul. gen. Jan ke go 15a, 40-615 Ka to wi ce; tel. 32 735 05 05

Biu ro Dzia łu Skarg i Wnio sków
ul. gen. Jan ke go 15a, 40-615 Ka to wi ce;

tel. 32 735 05 13; 32 735 05 45

In for ma cja do ty czą ca Kar ty Ubez pie cze nia Zdro wot ne go (KUZ)
(rów nież zgło sze nia o kar tach zgu bio nych 

i skra dzio nych)

ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce; tel. 32 735 18 00

In for ma cja do ty czą ca Eu ro pej skiej Kar ty Ubez pie cze nia 
Zdro wot ne go (EKUZ)
ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce;

tel. 32 735 18 82; 32 735 18 72; 32 735 18 87; 32 735 18 78;

32 735 16 78; 32 735 16 79

In for ma cja do ty czą ca za sad roz li cza nia (re fun da cji) 
kosz tów le cze nia po nie sio nych przez ubez pie czo nych
w kra jach UE/EFTA
ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce; 

tel. (0048) 32 735 16 73; 32 735 15 67; 32 735 16 25

In for ma cja do ty czą ca pla no we go le cze nia 
po za gra ni ca mi kra ju
ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce;

tel. 32 735 16 25; 32 735 16 73

In for ma cja Dzia łu Lecz nic twa Uzdro wi sko we go
ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Ka to wi ce; tel. 32 735 05 22

In for ma cja Dzia łu ds. Środ ków Po moc ni czych 
i Przed mio tów Or to pe dycz nych
ul. Kos su tha 13, 40-844 Ka to wi ce; 

tel. 32 735 16 05
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W trze ci czwar tek li sto pa da każ de go ro ku 
ob cho dzi my Świa to wy Dzień Rzu ca nia 
Pa le nia Ty to niu. I choć świę to to na ro dzi ło się
w Sta nach Zjed no czo nych w la tach sie dem -
dzie sią tych, a w Pol sce ob cho dzi my go
od 1991 ro ku, nie wie lu z nas wie o je go ist nie -
niu. Tym cza sem pa le nie ty to niu jest cho ro bą,

i to cho ro bą prze wle kłą, któ rą moż na i któ rą na le ży le czyć, tym 
bar dziej, że Pol ska znaj du je się w czo łów ce, je śli cho dzi o umie ral -
ność na no wo two ry płuc, wy stę pu ją ce pra wie wy łącz nie u pa la czy.
Z po wo du scho rzeń od ty to nio wych umie ra przed wcze śnie co raz wię -
cej Po la ków. W tym ro ku Świa to wy Dzień Rzu ca nia Pa le nia ob cho -
dzić bę dzie my 15 li sto pa da. Jed nak że każ dy dzień jest rów nie
do bry, by już raz na za wsze roz stać się z tym śmier tel nym na ło giem.
Dzi siaj więc in for ma cje o pro gra mie pro fi lak ty ki cho rób od ty to nio -
wych wraz z wy ka zem pla có wek, któ re pro gra my te re ali zu ją. 

d  PRO GRAM PRO FI LAK TY KI CHO RÓB OD TY TO NIO WYCH
– PA LE NIE JEST ULE CZAL NE –

DLA CZE GO: Pa le nie ty to niu jest cho ro bą prze wle kłą, a po pu lar ność tej
używ ki do pro wa dzi ła w Pol sce do epi de mii cho rób od ty to nio wych oraz
znacz ne go po gor sze nia się sta nu zdro wia spo łe czeń stwa pol skie go.
Nasz kraj znaj du je się w świa to wej czo łów ce państw o wy so kim wskaź -
ni ku umie ral no ści na cho ro bę no wo two ro wą płuc, wy stę pu ją cą pra wie
wy łącz nie u pa la czy ty to niu. Aż 40% przed wcze snych zgo nów męż czyzn
spo wo do wa nych jest scho rze nia mi wy wo ła ny mi pa le niem ty to niu, 
a co rocz nie z po wo du scho rzeń od ty to nio wych umie ra przed wcze śnie
łącz nie oko ło 50 ty się cy Po la ków. Naj więk sze za gro że nie wy ni ka 
z te go, że ob ja wy cho ro bo we, wy stę pu ją zwy kle po dłu gim okre sie bez -
ob ja wo wym.
CEL:
t zmniej sze nie za cho ro wal no ści na scho rze nia od ty to nio we
t po pra wie nie świa do mo ści spo łe czeń stwa w za kre sie szko dli wo ści 

pa le nia ty to niu oraz me tod za po bie ga nia i le cze nia ty to nio we go uza leż -
nie nia

t po pra wie nie do stęp no ści do spe cja li stycz ne go le cze nia uza leż nie nia
od ty to niu, w szcze gól no ści dla osób ob cią żo nych cho ro ba mi ukła du
krą że nia, ukła du od de cho we go oraz cho ro ba mi no wo two ro wy mi, a tym
sa mym zmniej sze nie kosz tów le cze nia cho rób od ty to nio wych

DLA KO GO: Pro gram skie ro wa ny jest do pa lą cych, uza leż nio nych
od ty to niu osób. 

d  ETAP POD STA WO WY – PO ŁĄ CZO NY Z PRO GRA MEM 
PRO FI LAK TY KI PRZE WLE KŁEJ OB TU RA CYJ NEJ CHO RO BY
PŁUC (PO CHP)

Jed nym z naj czę ściej wy stę pu ją cych scho rzeń u wie lo let nich pa la czy 
pa pie ro sów jest prze wle kła ob tu ra cyj na cho ro ba płuc (prze wle kłe 
za pa le nie oskrze li i ro ze dma płuc). Czę sto jej je dy nym ob ja wem przez
wie le lat jest prze wle kły ka szel. PO CHP pro wa dzi do nie do tle nie nia 
or ga ni zmu, a w nie któ rych przy pad kach na wet do śmier ci. Dla te go 
każ dy pa lacz pa pie ro sów po mię dzy 40 a 65 ro kiem ży cia po wi nien spraw -
dzić, czy je go płu ca za cho wu ją zdro wie, czy też sta rze ją się przed wcze -
śnie. Naj lep szym spo so bem na spraw dze nie re zerw czyn no ścio wych
na szych płuc jest ba da nie spi ro me trycz ne. Ba da nie to jest pro ste, nie bo le -
sne i trwa oko ło pię ciu mi nut, po le ga na od dy cha niu do apa ra tu mie rzą ce -
go po jem ność płuc i szyb kość wy de chu. Nie pra wi dło wy wy nik spi ro me trii
ozna cza po trze bę wy ko na nia ba da nia le kar skie go i roz po czę cia le cze nia,
dzię ki któ re mu moż na wró cić do zdro wia. Spi ro me tria po zwa la też okre ślić
ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka płuc i za wał ser ca.
DLA KO GO: 
t pro gram pro fi lak ty ki cho rób od ty to nio wych: kie ro wa ny jest do

pa lą cych pa pie ro sy osób po wy żej 18 ro ku ży cia
t pro gram pro fi lak ty ki prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro by płuc: do ty -

czy osób po mię dzy 40 a 65 ro kiem ży cia, któ re nie mia ły wy ko ny wa -
nych ba dań spi ro me trycz nych w ra mach te go pro gra mu w cią gu
ostat nich 36 mie się cy i u któ rych nie zdia gno zo wa no wcze snej, po -
twier dzo nej ba da niem spi ro me trycz nym, prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho -
ro by płuc, prze wle kłe go za pa le nia oskrze li lub ro ze dmy płuc. 

Pa cjent, któ ry nie speł nia wa run ków pro gra mu rów nież mo że sko rzy stać
z bez płat ne go ba da nia spi ro me trycz ne go w ra mach ubez pie cze nia
w NFZ. W tym ce lu po wi nien zgło sić się do le ka rza spe cja li sty, któ ry 
wy da od po wied nie skie ro wa nie.
GDZIE: W za kła dach pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, któ re pod pi sa ły
z NFZ umo wę na re ali za cję pro gra mu (patrz wy kaz). Li sta pla có wek re -
ali zu ją cych ba da nia w ra mach pro gra mu do stęp na jest rów nież w Ślą -
skim Od dzia le Wo je wódz kim NFZ oraz na stro nie in ter ne to wej
www.nfz -ka to wi ce.pl.
JAK: Wy star czy zgło sić się oso bi ście lub umó wić na wi zy tę te le fo nicz nie.
Na le ży za brać ze so bą do ku ment toż sa mo ści oraz Kar tę Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go (lub in ny waż ny do ku ment po twier dza ją cy pra wo do uzy -
ska nia świad czeń opie ki me dycz nej). Skie ro wa nie nie jest po trzeb ne.
W JA KI SPO SÓB: Pro gram obej mu je: 
t za po zna nie pa cjen ta z za ło że nia mi pro gra mu
t ze bra nie wy wia du do ty czą ce go pa le nia (in for ma cje na te mat wie ku roz -

po czę cia pa le nia, licz by lat pa le nia, licz by wy pa la nych dzien nie pa pie -
ro sów, licz by do tych cza so wych prób za prze sta nia pa le nia i cza su ich
trwa nia, chę ci za prze sta nia pa le nia oraz wia ry pa cjen ta w suk ces),
a tak że prze pro wa dze nie zmo dy fi ko wa ne go te stu oce ny wiel ko ści uza -
leż nie nia od ty to niu 

t u osób kwa li fi ku ją cych się do pro fi lak ty ki PO CHP – wy peł nie nie 
an kie ty o sta nie zdro wia

t wy ko na nie ba dań le kar skich i dia gno stycz nych, ta kich jak po miar 
ma sy cia ła, wzro stu, ci śnie nia tęt ni cze go krwi oraz – u osób kwa li fi ku -

ją cych się do pro fi lak ty ki PO CHP – ba da nia spi ro me trycz ne go
t edu ka cję an ty ty to nio wą, do ty czą cą skut ków zdro wot nych pa le nia 

ty to niu (rów nież bier ne go)
t za pla no wa nie te ra pii od wy ko wej (dla pa cjen tów chcą cych rzu cić 

pa le nie w cią gu naj bliż szych 30 dni), a w przy pad ku bra ku mo ty wa cji
do za prze sta nia pa le nia – zi den ty fi ko wa nie po wo du

t pro wa dze nie te ra pii od wy ko wej zgod nie z usta lo nym sche ma tem 
po stę po wa nia 

t u osób kwa li fi ku ją cych się do pro fi lak ty ki PO CHP – kwa li fi ka cja do
gru py ry zy ka PO CHP z za le ce niem po now ne go zgło sze nia się do
pro gra mu po 36 mie sią cach w ra zie kon ty nu acji pa le nia.

CO DA LEJ: W przy pad ku nie po wo dze nia te ra pii od wy ko wej pa cjen tów
ze śred nim i wy so kim stop niem mo ty wa cji do rzu ce nia pa le nia, a tak że
wszyst kie pa lą ce ko bie ty w cią ży, kie ru je się do eta pu spe cja li stycz ne -
go pro gra mu pro fi lak ty ki cho rób od ty to nio wych. W sy tu acji ujaw nie nia
nie pra wi dło wych wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dań, pa cjent kie ro wa ny
jest na dal szą dia gno sty kę lub le cze nie do od po wied nie go le ka rza spe -
cja li sty.

d ETAP SPE CJA LI STYCZ NY
DLA KO GO: dla osób uza leż nio nych od pa le nia ty to niu, któ re skie ro wa -
ne zo sta ły z eta pu pod sta wo we go, re ali zo wa ne go przez le ka rza pod -
sta wo wej opie ki zdro wot nej lub z od dzia łu szpi tal ne go, a tak że dla
zgła sza ją cych się bez skie ro wa nia. 
GDZIE: W za kła dach opie ki zdro wot nej, któ re pod pi sa ły z NFZ umo wę
na re ali za cję pro gra mu (patrz wy kaz). Li sta pla có wek re ali zu ją cych ba -
da nia w ra mach pro gra mu do stęp na jest rów nież w Ślą skim Od dzia le
Wo je wódz kim NFZ oraz na stro nie in ter ne to wej www.nfz -ka to wi ce.pl.
JAK: Wy star czy zgło sić się oso bi ście lub umó wić na wi zy tę te le fo nicz nie.
Na le ży za brać ze so bą do ku ment toż sa mo ści oraz Kar tę Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go (lub in ny do ku ment po twier dza ją cy pra wo do uzy ska nia
świad czeń opie ki me dycz nej). 
W JA KI SPO SÓB: Etap spe cja li stycz ny pro gra mu obej mu je: 
t za po zna nie pa cjen ta z za ło że nia mi pro gra mu
t  ze bra nie wy wia du do ty czą ce go pa le nia 
t w przy pad ku osób skie ro wa nych z eta pu pod sta wo we go – oce na

in for ma cji o pa cjen cie, ze bra nych pod czas eta pu pod sta wo we go oraz
ich ak tu ali za cja

t prze pro wa dze nie te stu Fa ger stro ma
t prze pro wa dze nie te stu mo ty wa cji do za prze sta nia pa le nia
t oce nie nie stop nia de pre sji (wg ska li Bec ka)
t oce nie nie ob ja wów abs ty nen cji
t wy ko na nie ba dań le kar skich i dia gno stycz nych, ta kich jak po miar ma sy

cia ła, wzro stu, ci śnie nia tęt ni cze go krwi, ba da nia na ozna cze nie tlen ku
wę gla w wy dy cha nym po wie trzu oraz ba da nia spi ro me trycz ne go

t prze pro wa dze nie wy wia du do ty czą ce go cho rób współ ist nie ją cych
t edu ka cję an ty ty to nio wą, usta le nie wska zań i prze ciw wska zań do

te ra pii gru po wej oraz far ma ko te ra pii
t za pla no wa nie sche ma tu le cze nia i je go re ali za cja
Pa cjent ma jed no cze śnie moż li wość sko rzy sta nia z po ra dy te le fo nicz nej
w Po rad ni Po mo cy Pa lą cym oraz uzy ska nia wspar cia pod czas le cze nia
przez spe cja li stów tej po rad ni.

TE RA PIA GRU PO WA
Do te ra pii gru po wej kwa li fi ko wa ni są ci pa cjen ci z:
t prze ciw wska za nia mi do far ma ko te ra pii
t słab szą mo ty wa cją do rzu ce nia pa le nia
t chę cią przy stą pie nia do te ra pii gru po wej
Gru pa ta ka li czy od 10 do 12 osób. Te ra pia pro wa dzo na jest przez 
mie siąc (5 spo tkań w pierw szym ty go dniu, 3 spo tka nia w dru gim,
2 po tka nia w trze cim i jed no spo tka nie mie siąc po roz po czę ciu te ra pii).
Ce lem spo tkań jest wzmoc nie nie mo ty wa cji, opra co wa nie in dy wi du al ne -
go pla nu rzu ce nia pa le nia, na uka no wych za cho wań, in te rak cji gru po -
wych oraz pod trzy ma nie chę ci nie pa le nia, a tak że ćwi cze nia
re lak sa cyj ne. Ba da nia kon tro l ne od by wa ją się po trzech, sze ściu, 
a na stęp nie po dwu na stu mie sią cach od roz po czę cia te ra pii.

FAR MA KO TE RA PIA
Do far ma ko te ra pii kwa li fi ko wa ne są oso by:
t pa lą ce sil nie uza leż nio ne
t ze scho rze nia mi, w któ rych kon ty nu acja pa le nia sta no wi za gro że nie

dla ży cia i zdro wia (w szcze gól no ści po za wa le mię śnia ser co we go,
z PO CHP, po le cze niu ra ka krta ni, w trak cie che mio te ra pii)

t bez prze ciw wska zań do far ma ko te ra pii
Far ma ko te ra pia obej mu je 3 po ra dy obo wiąz ko we (w ra zie po trze by 
roz sze rzo ne o do dat ko we dwie) i 3 po ra dy kon tro l ne prze pro wa dza ne
od po wied nio po trzech, sze ściu i dwu na stu mie sią cach od roz po czę cia
le cze nia. Po ra dy kon tro l ne obej mu ją: 
t wy wiad do ty czą cy za prze sta nia pa le nia
t ba da nie ma sy cia ła i ci śnie nia krwi
t ba da nie tlen ku wę gla w wy dy cha nym po wie trzu
t ba da nie spi ro me trycz ne
t edu ka cję pa cjen ta i wspar cie psy chicz ne

UWA GA!!!! Eta pem spe cja li stycz nym pro gra mu pa lacz mo że być
ob ję ty tyl ko raz!

Pod sta wa praw na:

1. Usta wa z dnia 27 sierp nia 2004 ro ku o świad cze niach opie ki zdro wot -

nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych (tekst jed no li ty 

z 2008 ro ku, Dz. U. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.)

2. Za rzą dze nie nr 57/2009/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu 

Zdro wia z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 ro ku w spra wie okre śle nia wa run -

ków za wie ra nia i re ali za cji umów w ro dza ju pro fi lak tycz ne pro gra my

zdro wot ne z późn. zm.

Wykaz zakładów POZ, w których można wykonać bezpłatne badania – ETAP PODSTAWOWY

Nazwa świadczeniodawcy kod pocztowy miasto Ulica telefon

NZOZ MEDYK 42-500 BĘDZIN 1 Maja 1 32 761 63 22

NZOZ PRIMUS 42-470 BRUDZOWICE Szkolna 12 32 674 12 27

Prywatna Przychodnia Lekarska 41-407 CHEŁM ŚLĄSKI Imielińska 189 32 225 58 79

Przychodnia Lekarska Starochorzowskiej 
Fundacji Zdrowia i Ekologii

41-503 CHORZÓW Narutowicza 3 32 736 20 59

NZOZ ADO MED2 41-506 CHORZÓW Batorego 19 32 772 26 68

NZOZ IRYS MED 41-500 CHORZÓW
Księcia Władysława

Opolskiego 9
32 249 20 20

NZOZ Przychodnia Lekarska MED AM 42-793 CIASNA Zjednoczenia 67 C 34 351 23 27

Przychodnia Lekarza Rodzinnego LEKDOM S.C. 42-200 CZĘSTOCHOWA Jagiellońska 167/169 34 360 82 13

NZOZ Przychodnia Lekarska POŁUDNIE 42-208 CZĘSTOCHOWA Mireckiego 29 A 34 323 21 53

NZOZ Gaszowice Jureczko Czech, Krajczok, Łączka
Lekarska Spółka Partnerska

44-293 GASZOWICE Rydułtowska 1 32 430 55 70

ZOZ MEDEN 44-100 GLIWICE Zabrska 6 32 775 59 86

NZOZ PULS 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Harcerska 9 32 471 75 70

NZOZ MEDICUS 43-609 JAWORZNO al. Piłsudskiego 72 32 616 54 17

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA MED 34-340 JELEŚNIA Żywiecka 11 A 33 863 66 52

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych
oraz Schorzeń Sutka TOMMED

40-952 KATOWICE Fredry 22 32 202 83 09

NZOZ Przychodnia Lekarska MEDINA 40-085 KATOWICE Ściegiennego 49 C 32 255 65 47

Prywatne Centrum Medyczne NZOZ 40-139 KATOWICE Kotlarza 6 32 254 95 74

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 40-749 KATOWICE Samsonowicza 25 32 354 29 34

NZOZ MED KOZ 43-340 KOZY Lipowa 2 33 444 69 50

NZOZ RODZINA 42-300 MYSZKÓW Traugutta 41 34 313 92 61

NZOZ Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM 44-172 PONISZOWICE Sportowa 2 32 233 87 63

NZOZ NA LAMŻOWCU 44-370 PSZÓW ks. Skwary 41 32 455 86 50

NZOZ Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM 44-120 PYSKOWICE Paderewskiego 11 32 233 87 62

NZOZ RODZINA 44-200 RYBNIK Reymonta 60 32 755 75 12

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA 41-103
SIEMIANOWICE

ŚLĄSKIE
Wiejska 20 32 229 80 50

NZOZ Prywatna Opieka Stomatologiczno-Lekarska
Katarzyna Latos

42-595 SIEMONIA Kościuszki 49 32 284 07 52

NZOZ Przychodnia PRZY RYNKU 42-470 SIEWIERZ Rynek 30 32 674 28 22

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego
i Medycyny Pracy PULS 

44-300 SKRZYSZÓW Zielona 26 32 453 0291

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE Katowicka 11 32 770 14 15

NZOZ PROMED 42-624 TAPKOWICE Zwycięstwa 15 32 285 72 79

NZOZ KROM MED 42-431 ZAWIERCIE Siewierska 74 A 32 672 43 40

NZOZ MEDYK 44-240 ŻORY Księcia Władysława 29 32 434 13 55

Wykaz zakładów, w których można wykonać bezpłatne badania – ETAP SPECJALISTYCZNY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 41-500 CHORZÓW św. Pawła 11 A 32 248 15 55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia
Ogólna IRYS-MED S.C. G. Sołtys, J. Janiszewska

41-500 CHORZÓW
Księcia Władysława

Opolskiego 9
32 249 20 20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska POŁUDNIE

42-208 CZĘSTOCHOWA Mireckiego 29 A 34 371 08 15

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 
w Katowicach

40-074 KATOWICE Raciborska 26 32 251 17 61

NZOZ MED-KOZ 43-340 KOZY Lipowa 2 33 444 69 50
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N
ie jest łatwo
–mówiliwo-
kaliści sos-
nowieckiej
drużyny
Ewy Farnej,

dla których ostatnie dni upły-
nęły pod znakiem intensyw-
nych przygotowań do najważ-
niejszegoodcinkaprogramu„Bi-
twy na głosy”. Wielki finał już
jutro. Kto wygra, Sosnowiec czy
Kielce? Drużyna Ewy Farnej czy
Andrzeja Piasecznego?

W środę postanowiliśmy
sprawdzićformęnaszychrepre-

zentantów, odwiedzając ich
podczas ćwiczeń w Miejskim
Klubie im. Jana Kiepury w Sos-
nowcu. To w tym miejscu spę-
dzali najwięcej czasu, szykując
się do występów na żywo,
a próby, które odbywały się nie-
mal codziennie, potrafiły trwać
do bardzo późnych godzin wie-
czornych.

Terazhopigłowa
Wpadliśmy na próbę, a w zasa-
dzie wpadliśmy w prawdziwy
kocioł, bo właśnie grupa za-
czynaopracowywaćchoreogra-

Sosnowiecka
drużyna
Ewy Farnej
już jutro powalczy
w finale „Bitwy
na głosy”.
Na próbie
odwiedziła ich
OlaSzatan
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Nie płacz, Ewka, wygramy!
EwaFarnaokazałasiębardzoserdecznymopiekunemdlaswojejdrużyny.Wspólniestworzyli zgranąpaczkę
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Nietylkośpiew,równiemocno liczysiędobrachoreografia.Dlategonasiwpocieczołaćwiczyli układy

fię do jednego z dwóch konkur-
sowych utworów (nie zdradza-
jąc szczegółów, powiemy tylko,
że piosenka ta jest motywem
przewodnim reklamy pewnych
słodyczy).

– Dół i przeskok. Teraz hop
i głowa – instruuje uczestników
IlonaBekier,choreografka,która
wcześniej dała się poznać jako
uczestniczka TVN-owskiego
show „You Can Dance”.

Niektórzy wyglądają jakby
urodzili się na tanecznym par-
kiecie,innymopanowanieposz-
czególnychelementówchoreo-
grafii przychodzi z większym
trudem. I to, co odróżnia ich
od profesjonalnych tancerzy, to
fakt, że co chwila podśpiewują
sobie (niekoniecznie pod no-
sem) swoje partie wokalne.

–Napoczątkunajtrudniejszą
sprawąbyłopołączenietańcaze
śpiewem.Naszczęściezczasem
i kolejnymi próbami było lepiej
– mówi Damian Kulej, który
w tym układzie choreograficz-
nym postanowił zająć „bez-
pieczny”, ostatni rząd.

Nasi reprezentanci są świa-
domi,jakwielkieoczekiwaniasą
wnichpokładane.Boszturmem
weszli do finału, pokonując
na ostatniej prostej drużynę Li-
bera. Teraz czeka ich to najważ-
niejsze starcie.

– Wiemy, że teraz gramy
o bardzo wysoką stawkę. Sta-
ramy się jak najlepiej przygoto-
wać do tego finału, a z drugiej
stronyczujemy,żepowolizbliża
siękoniectejprzygody–podkre-
śla Kamil Kubas, 18-latek z Sos-
nowca.

Dużohałasu iogień
Podczas gdy sosnowiecka dru-
żyna ćwiczyła w sali prób (kon-
kretnie sali baletowej nr 106),
mentorkawokalistów,czyliEwa
Farna uczestniczyła w wykła-
dach na swojej uczelni. Ze swo-
imipodopiecznymispotkałasię
wponiedziałek,kolejnebyłyza-
planowanejużpodczasgeneral-
nych prób w studiu telewizyj-
nym (odbędą się dzisiaj i jutro
przed finałem).

– Myślę, że każdy ich kolejny
występ był coraz lepszy. Kiedy
wykonywaliśmy„Paręchwil”ze-
społu IRA, to był to odcinek,
kiedybyłamniemalżepewna,że
odpadniemy.Byłosporoemocji,

łzy, a później miłe zaskoczenie.
Jesteśmy wrażliwymi ludźmi
i wszystko bardzo przeżywamy
– wspomina Ewa Farna. – Nie
stawiamy za wszelką cenę
na wygraną, chcemy po sobie
zostawić dobre piosenki wyko-
nane z pomysłem i z charakte-
rystyczną dla nas pozytywną
energią – dodaje wokalistka.

Członkowie sosnowieckiej
ekipy wspólnie z Farną wybrali
repertuar do ostatniego od-
cinka.

– Ewa pomogła nam też wy-
brać solistów na sobotni finał.
Wzagranicznejpiosencesolist-
kami będą cztery dziewczyny,
które zaśpiewają razem z Ewą,
natomiast w polskim utworze
będą to dwie pary damsko-mę-
skie – ujawnił Kamil.

Czy szykują jakieś specjalne
atrakcjenapotrzebyfinałowych
występów? – Trzymamy się ro-
ckowegostyluEwy,będziedużo

hałasu, pojawi się też ogień. Je-
steśmy najbardziej zapaloną
ekipą – żartuje Kubas.

Udział w telewizyjnym pro-
gramie to nie tylko dobra za-
bawa, ale także konieczność
podporządkowania temu swo-
jego życia. Czasem nawet reor-
ganizacjizawodowychzobowią-
zań. Bo próby do kolejnego od-
cinka są codziennie, a to
z choreografem, a to chórmi-
strzem,któryprzygotowujewo-
kalnie uczestników.

– Każdy gdzieś się uczy, pra-
cuje. Ja kształcę się na dwóch
kierunkach. Jakoś udało mi się
tak poukładać to wszystko, że
powinnobyćdobrzeiniebędzie
żadnych problemów – mówi
Angelika Szczepina, 23-letnia
studentka V roku lingwistyki
stosowanejnaWSEwKrakowie
oraz II roku socjologii na kra-
kowskiej AGH.

Sam udział w programie „Bi-
twa na głosy” Angelika wspo-
mina bardzo dobrze.

Jest jużzmęczenie
– Aż szkoda, że to się już kończy
i w sobotę ostatni odcinek. Bar-
dzo szybko to wszystko przele-
ciało. Natomiast da się już od-
czuć zmęczenie, zarówno to fi-
zyczne, jak i psychiczne. Ale nie
macosiędziwić,zanamisąbar-
dzopracowitetygodnie–dodaje
dziewczyna, którą podczas
próby niespodziewanie odwie-
dziła rodzina.

– Chcecie zobaczyć, jak tań-
czymy? – pyta z uśmiechem
Angelika.

Nie były to jedyne odwie-
dziny,jakichbyliśmyświadkami.
Sądzimy, że sosnowiecka dru-
żyna może mieć dużą szansę
nazwycięstwozasprawądodat-
kowego wsparcia. I to z najwyż-
szych sfer.

Wszystko za sprawą księdza
JackaBielskiegozparafiipw.św.
Rafała Kalinowskiego w Sos-
nowcu, który przyszedł zoba-
czyć, jak na próbie radzi sobie
Kamil Kubas.

– Znałem Kamila, jak jeszcze
był dzieckiem. Najpierw był
u nas ministrantem, potem lek-
torem. Zaczął też współpraco-
wać z dziećmi jako animator –
opowiadaksiądz,któryzzainte-
resowaniemobserwowałpoczy-
nania uczestników programu.

– Mam nadzieję, że wygrają,
botofajnadrużyna.Choć jużsię
cieszę,żezaszliwtymprogramie
tak daleko i dzięki temu Sosno-
wiecmożekojarzyćsięteraznie
tylko z przykrymi sprawami –
podkreśliłduchowny,nawiązu-
jącdosytuacjizwiązanejzmatką
Madzi z Sosnowca.

Aby jeszcze bardziej pomóc
młodymwokalistom,udzieliłim
błogosławieństwa.

Zespół Ewy Farnej powalczy
w finale o 100 tysięcy zł, prze-
znaczone na cel charytatywny.

–Walczymyonagrodędlana-
szych kochanych dzieci z Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu, by zbudować im
ogród marzeń. Jednak dla mnie
moje Miśki są już wygrane. Nie
spodziewałam się, że uda się
nam zajść tak daleko, że tak
świetniesięrozwiną.FinałzAn-
dym to niesamowity sukces –
podsumowuje Farna.

A wielki finał już jutro, 10.11
o godz. 20.10 na antenie TVP2.
OlaSzatan

EwaFarna:
Dlamnie
mojeMiśki
sąjuż
wygrane

1969661/00
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Kolejny film o Śląsku? Myślę,
że ten region został naprawdę
dobrze „obkręcony” już
wcześniej. Daleko szukać nie
trzeba, ostatnio cała Polska
poznała historię Magika
z „Jesteś Bogiem”, czyli muzy-
ka z Katowic. Poza tym ze Ślą-
skiem związani są tacy znako-
mici twórcy, jak choćby Adam
Sikora czy Lech Majewski. Nie
można też pominąć samego
Kazimierza Kutza. Ci reżyserzy
podejmowali się naprawdę
rozmaitej tematyki, przez
co Śląsk wśród polskich regio-
nów został, moim zdaniem,
pokazany z różnych stron.
Dlatego wiemy o nim
sporo. A czego wciąż za mało?
To, co przychodzi mi na myśl,
to odrębność tego regionu.
Mam na myśli działania zmie-
rzające do uzyskania autono-
mii, m.in. Ruchu Autonomii
Śląska. W filmach można
pokazywać, o co chodzi Śląza-
kom. Bowiem oni, podobnie
jak inne nacje europejskie, np.
Katalończycy, Flamandowie
czy Walonowie, reagują
na unifikację. Pod jej wpły-
wem budzi się ich regiona-
lizm, który chcą zamanifesto-
wać. Ślązacy też mają taką
potrzebę, aby określić swoją
tożsamość. I tak sobie teraz
myślę, że Śląsk po Kutzu nie
został jednak dostatecz-
nie wyrażony. Ale myślę, że to
nie jest zadanie dla mnie. Są
tacy, którzy się lepiej na tym
znają. Nie mam zamiaru
wchodzić im w paradę.

Skoro mowa o województwie
śląskim, czy słyszała pani
o wojennych pamiętnikach

kilkunastoletniej Żydówki
z Będzina, Rutki Laskier,
której losy jako pierwsza
opisała moja redakcyjna
koleżanka Magdalena
Nowacka-Goik?
Tak, słyszałam. Z pamiętnika-
mi, a raczej z dziennikami
żydowskich dzieci, miałam
sporo do czynienia. Jest
bowiem dużo więcej takich
świadectw. A to dlatego,
że Żydzi byli stosunkowo
dobrze wykształceni. Nawyk
obcowania ze słowem pisa-
nym i czytanym mieli wpojony
od najmłodszych lat. Chciałam
nawet nakręcić serię filmów
dla zagranicznych telewizji
opartych właśnie na wojen-
nych dziennikach pisanych
przez dzieci. Te dzienniki mają
zupełnie inną wiarygodność
i temperaturę niż wspomnie-
nia spisane po wojnie. W tej
sprawie zbierałam materiały
z całego świata, z różnych
wojen, nie tylko z II wojny
światowej. Uważałam
bowiem, że zaprezentowa-
nie wspólnoty tych dzieci
w różnych epokach i kultu-
rach, z różnym stopniem ich
świadomości, byłoby zapewne
bardzo ciekawym doświadcze-
niem. Ale, niestety, nic z tego
nie wyszło, bowiem telewizje
doszły do wniosku, że jednak
nie mają pieniędzy na tego
typu produkcje. A dziś nie
mam już siły i energii, aby
latami wędrować od jednego
idioty w jednej telewizji
do drugiego w innej
i przekonywć, że telenowele to
nie jest jedyna rzecz, którą
powinno się produkować
i pokazywać widzom.

„W ciemności” jest filmem
znanym na całym świecie,
ale, choć był nominowany
do Oscara, jednak nie dostał
statuetki. Może skończyła się
moda na Holocaust ogląda-
ny na dużym ekranie?
Muszę przyznać bez bicia, że
dzisiaj trudniej przebić się
z filmem o tej tematyce niż
miało to miejsce 10 lat temu.
Na przestrzeni lat powstało
bowiem sporo produkcji, które
podejmowały zagadnienie
Holocaustu. Były wśród nich
również słabsze filmy. To one
zbanalizowały cały problem.
Spójrzmy jednak na oscarową
sprawę z innej strony. Sama
nominacja to przecież duże
osiągnięcie. Oznacza, że „W
ciemności” podobał się jury.
Ale akurat inny film, irańskiej
produkcji, bardziej przypadł
do gustu Akademii. I, co trzeba
przyznać, jest naprawdę bar-
dzo dobrym filmem. Byłam
pewna, że gdy tylko zostanie
nominowany, to właśnie on
zdobędzie Oscara. Wbrew
pozorom, nie denerwowałam
się tak strasznie wynikiem. To
raczej polskie media podkrę-
cały emocje publiczności. Ale
przecież one zawsze tak robią.
Podobnie jest przed Euro 2012
czy mundialem – nawet gdy
nie ma szans na awans pol-
skich piłkarzy, dziennika-
rze przekonują, że może być
inaczej. Nadzieja umiera ostat-
nia (śmiech).

To może teraz nakręci pani
film o innej tematyce?
W Alwerni pod Krakowem
nagrywam muzykę do mini-
serii, którą kręciłam w Pradze

dla telewizji HBO. Produkcja,
która składa się z trzech częś-
ci, nosi tytuł odnoszący się
do biblijnej tematyki. „Horzici
kerz: Krzew gorejący” opowia-
da jednak o czasach z mojej
młodości, gdy studiowałam
w Pradze, a był to koniec lat
60. Historia zaczyna się
w momencie, gdy w proteście
przeciwko inwazji państw
Układu Warszawskiego
na Czechosłowację podpala
samego siebie 21-letni student
Jan Palach. We wszystkich
trzech częściach przedstawia-
my losy studenckiej młodzie-
ży. Opowiadamy o tym, co
działo się później z tymi dzia-
łaczami. Jak już wspomniałam,
ta tematyka jest mi bliska, nie
tylko ze względu na lata,
w których się wszystko działo,
ale i przez to, że sama byłam
zaangażowana w ruch studen-
cki. Ta opowieść została
przedstawiona w sposób,
który być może zainteresuje
nie tylko widzów orientują-
cych się w mechanizmach
życia politycznego czy spo-
łecznego.

Kiedy będzie można obejrzeć
„Horzici kerz: Krzew goreją-
cy” w telewizji?
Przypuszczam, że stanie się to
pod koniec stycznia przyszłe-
go roku. W Polsce może nieco
później. Na razie finalizujemy
projekt. Czas nas goni.

W całym tym zabieganiu
znalazła pani jednak wolny
termin, aby wziąć udział
w projekcie „Polska Światło-
czuła” i przyjechać
do Jaworzna ze swoim fil-

mem „W ciemności”. Skąd
taka decyzja?
Od początku popieram całą
akcję. Ale rzeczywiście do tej
pory byłam bardzo zajęta i nie
mogłam zjawić się na żadnym
spotkaniu, choć mój film krą-
żył po kraju w ramach „Polski
Światłoczułej”. Moim proble-
mem jest czas. Bardzo mało
przebywam w Polsce, a jak już
przyjeżdżam do kraju, to zaz-
wyczaj jestem bardzo zajęta.
Mam jednak świadomość tego,

że nikt nie jest dla widzów tak
atrakcyjny jak sam reżyser.
Dlatego zrobiłam, co mogłam,
aby zjawić się w Jaworznie
i Sanoku. Z „Polską Światło-
czułą” docieramy do ludzi,
którzy na co dzień nie chodzą
do kina, bo nie mają takiej
możliwości. A to dlatego
że w danej miejscowości
po prostu nie ma kina albo jest
daleko, a jeśli jest, to ma
mocno komercyjny repertuar.
Dlatego popieram akcję, która
przeciwdziała wykluczeniu
kulturalnemu Polaków.

To skoro odwiedziła pani
Jaworzno, a tym samym
województwo śląskie, być
może znalazł się jakiś temat,
o którym warto opowiedzieć
w filmie? Może uda się coś
wyreżyserować?

W Jaworznie nie ma kina, dlatego w ramach akcji „Polska Światłoczuła” przyjechała tam samaAgnieszkaHolland,
światowej sławy reżyser filmowa. O jej filmie „W ciemności” i najbliższych planach rozmawiała z niąAnnaZielonka

O Śląsku niczego nie nakręcę

„PoKutzu
Śląsknie
zostałjednak
dostatecznie
wyrażony”

AgnieszkaHollandodwiedziłaWspólnotęBetlejemwJaworznie
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każewłączyćzraszacz,należypo-
wiedzieć: Nie! To się nazywa
asertywność. Gdy ojciec zacznie
krzyczećalbo–cogorsza–sięgnie
popas,należypowiadomićodpo-
wiednieinstytucje.

Dziennikarka:–PanMariębił?
Jan Kowalski: – Jestem impul-

sywny. W chwili złości krzycza-
łem, chwytałem Marię za ręce
imocnościskałemjejpalce.Potem
zeznaławsądzie,żezbóluażklę-
kała. Nie wiem, czy tak było.
Wiem,żeczasamiuderzałempa-
sem o tapczan, na którym sie-
działa,imitująclanie,alejejsamej
krzywdynierobiłem.

Maria: – Ojciec to choleryk.
Wskazywał mi drogę, jaką mam
podążać,ajaskarżyłamsię Otylii,
jakież to mam ciężkie życie.
Wkurzał mnie i wkurzał Otylię.
Wydawało mi się, że tylko ona
mnierozumie,bomamatrzymała
stronę ojca. Zostałyśmy przyja-
ciółkami. Kiedy rodzice kazali mi
cośrobić,natychmiastsięjejskar-
żyłam,aonatłumaczyła,żetona-
dużywanie władzy rodzicielskiej
z ich strony. Wkrótce mój obraz
świata był na tyle wypaczony, że
gdyrodziceprosilimnieopomoc,
odbierałamtojakooznakęagresji
wobecmnie.

JanKowalski:–Otyliarobiłajej
wodęzmózgu.

Maria: – Manipulacja to silne
narzędzie, ale manipulowanie
dzieckiemjestpotwornością,któ-
rejtylkowiększypotwórmożesię
dopuścić.

Maria: – Takie zdarzenie.
Wbrew usilnym prośbom rodzi-
ców, ścięłam włosy. Były długie,
do pasa. A ja, ciach, ciach, mach-
nęłamnożyczkamizjednej idru-
giejstrony,oszpeciłamsiętotalnie.
Ojciecsięwściekł,zacząłwrzesz-
czeć na mnie. Uciekłam z domu,
schowałam się w betonowym
kręgu, w okolicy lasu, gdzie zwy-
kleprzychodziłamzkoleżankami,
żeby się bawić. Stamtąd zadzwo-
niłamdoOtylii.Kazałaminatych-
miast napisać do rzecznika praw
dziecka, że rodzice mnie terrory-
zują i nastają na moje życie.

Sprawypotoczyłysięlawinowo…
Jan Kowalski: – Wśród zarzu-

tówbyłitaki,żedzieckogłodzimy.
Maria: – Nie wiem, skąd się

wziął.Naprawdęniewyglądałam
na zagłodzoną. Powiem więcej –
wyglądałam tak, że mogłabym
walczyćwzawodachsumo.

Dziennikarka: – Ma pani
pięknewłosy.Znowusądługie.

JanKowalski:–Sąprzedłużane.
Kosztowały mnóstwo pieniędzy.
Alewtakichjejnajładniej.Niepo-
winna się oszpecać. Ten tatuaż
na przedramieniu też nie jest jej
potrzebny.

Maria: – Tato, wyluzuj! Nawet
goniewidać.

Jan Kowalski: Po wizycie pań
z PCPR pojawili się z wizytą poli-
cjanci.Wyjęliaparatfotograficzny
i zaczęli robić zdjęcia. Najpierw
sfotografowalitrawnik,któryMa-
riamusiałapodlewać,odpowied-
nio kierując zraszacz, albo kosić
na nim trawę za pomocą elek-
trycznej kosiarki. Potem zapytali
okijodszczotki.

Maria: – Ten kij służył do cho-
dzeniaiprostowaniamnie.

JanKowalski:–Mariagarbiłasię
i nieładnie się poruszała. Nie tak
jakżona,którabrałakiedyślekcje
baletu. Poprosiłem żonę, by tro-
chę z córką poćwiczyła. Nie była
zadowolona, bo wracała z pracy
bardzopóźno,zmęczona,alepod-
jęłasiętegozadania.

Maria: – Mama stosowała do-
syć staromodną metodę. Wkła-
dała mi kij pod ramiona na wyso-
kości pleców i kazała mi z tym
chodzić.Dziękikijowiplecymiały
staćsięproste.Najpierwsięztego
śmiałam, ale potem mi się znu-
dziłoizaczęłamsiębuntować.Po-
skarżyłamsięOtylii,aonapewnie
przekazałatodalej.

Jan Kowalski: – Jeszcze były
rowy, które podobno kazaliśmy
córcekopać.

Maria:–Taaak,rowy(śmiech).
Chodziłoobruzdy,robionepod-
czas deszczu, żeby woda mogła
spływać z parkingu. Nie uważa-
łam,żetociężkapraca.Jatozaję-
cie naprawdę lubiłam. Tak pięk-

nie kręciły mi się potem
loczki. Sąd Rejonowy, Wydział
Karny. To tu, cztery lata temu,
podnieobecnośćKowalskich,za-
padł wyrok, od którego już nie
moglisięodwołać.Uzasadnienia
wyroku brak, bo sąd pierwszej
idrugiej instancjiodmówiłprzy-
wrócenia terminu do złożenia
wniosku w tej sprawie.

Maria: – Sąd zesłał mnie
do domu dziecka. Rodzice usiło-
wali mnie stamtąd wydostać.
Mimo wszystkich, jakże potwor-
nych oskarżeń pod ich adresem,
wciąż mnie tam odwiedzali. Tłu-
maczyli mi, że mój świat stanął
dogórynogamizkonkretnejprzy-
czyny.MielinamyśliOtylię,która
mnąmanipulowała.

SMS wysłany przez Marię
doOtylii: „Ciąglemiwypominają
ten list. Mówią, że jestem jak
PawkaMorozow.Nawetniewiem
ktoto”.

Wikipedia: „ Pawlik Morozow,
chłopiec ze wsi Gierasimowka
zaUralem,którydoniósłnawłas-
negoojca”.

JanKowalski:–Boojciec,zmy-
ślą o swoich bliskich, ukrył
przed władzą zboże, które miał
oddaćdoskupu.

SMS wysłany przez Marię
do Otylii: „Przemyślałam trochę
wszystko.Wdomudzieckaniejest
mi dobrze. Kiedy mnie wczoraj
bolał brzuch, brakowało mi
mamy,którabymnieprzytuliła”.

Maria: – Gdy tylko moje sto-
sunki z rodzicami się poprawiły,
Otylia wymyśliła nową intrygę.
Zagrałaperfidnie,vabanque.

Jan Kowalski: – Powiedziała
Marii to, co przez całe życie
przedniąskrywaliśmy.

Maria:–Usłyszałam,żemójoj-
ciecniejestmoimojcem.Abylefa-
cet nie ma prawa czegokolwiek
ode mnie chcieć. Byłam w szoku,
niemogłamdosiebiedojść.

Jan Kowalski: – Moja żona jest
cudzoziemką. To była miłość
od pierwszego wejrzenia, naj-
większa, jaką znam. Żeby być ra-
zem,każdeznasmusiałozostawić
poprzednieżycie.Aleczęściątam-
tegożyciabyłateżMaria,wówczas
malutka. Powiem tylko tyle, że
wkońcupostanowiliśmyściągnąć
małą do Polski. Ona nigdy nie
znałabiologicznegoojca.

Maria:–Niemogęwręczuwie-
rzyć,żetakdługotrwającyproces
nieujawniłprawdziwejwersjiwy-
darzeń. Wyrok, który zapadł, jest
nie tylko pomyłką, ale i rażącą
niesprawiedliwością, bo z per-
spektywy dnia dzisiejszego, bijąc
sięwpiersi,mogęstwierdzić,żeto
jaznęcałamsięczasaminadrodzi-
cami,anigdyoninademną.

Dziennikarka: – Studiuje pani
wToruniu,wWyższejSzkoleKul-
turySpołecznejiMedialnej,zało-
żonej przez ojca Tadeusza Ry-
dzyka. Rodzice mówią, że to ta
uczelniapaniązmieniła.

Maria:–Niesądzę.Tauczelnia
niejestsanktuariumkleru.Zmie-
niłamsiędziękiludziom,których
naswejdrodzespotkałam.Wciąż
tosobieukładam.
IrenaŁaszyn

C
órka: – Gdy mia-
łam szesnaście
lat, oskarżyłam
rodziców o znę-
caniepsychiczne
i fizyczne.

Wkurzali mnie, więc napisałam
dorzecznikaprawdziecka.

Ojciec: – Przyjechały dwie
młodepaniezPowiatowegoCen-
trumPomocyRodzinie.Zapytały,
cosądzęowymierzaniukarcieles-
nych. Wyraziłem przekonanie, iż
tradycja stosowania takich kar li-
czy sobie 5 tysięcy lat historii sta-
rożytnej i 2 tysiące lat historii no-
wożytnej. Nie zakłócało to roz-
wojuspołeczeństwwtymokresie
i nie wywoływało tylu patologii,
zbrodni i wynaturzeń, ile obser-
wujemy w ostatnim czasie, gdy
modne,awwielukrajachobowią-
zujące,stajesiętakzwanewycho-
waniebezstresowe.

Dziennikarka: – Pan jest histo-
rykiem?

Ojciec: – Jestem architektem.
Mam69latisporąwiedzęożyciu.

Córka: – Ale to mnie uwie-
rzono, a nie tobie. Dorośli ludzie,
mający być tymi mądrzejszymi
imyślącymibardziejlogicznie,za-
akceptowali bez sprzeciwu to, co
dzieckowymyśliło.

Dziennikarka: – Pani to
wszystkowymyśliła?

Córka: – Trochę wymyśliłam,
trochę wyolbrzymiłam. Zawsze
miałambujnąwyobraźnięibzika
na punkcie wolności. A wtedy
miałamteżfałszywychprzyjaciół,
którzymniepodburzaliimnąma-
nipulowali.Tobyłosześćlattemu.

Ojciec: – Stanęliśmy przed są-
dem, zostaliśmy skazani na karę
pozbawienia wolności. Ja na dwa
lata,żona–napółtora.Sądwyko-

nanie orzeczonej kary, tytułem
próby,zawiesiłnaczterylata.One
właśnie mijają, co niczego nie
zmienia. Niełatwo żyć z takim
piętnem. Z piętnem przestępcy,
katującegowłasnedziecko.

Siedzimy we trójkę, przy suto
zastawionym stole. Gospodarze
jedząśniadanie.Awłaściwie jeOj-
ciec i je Córka, bo Matki nie ma.
Jest w pracy. Zresztą nie chce ro-
zmawiać. To zbyt boli. Prosi, by
tegonienagłaśniać.

Nie będzie więc prawdziwych
imion i nazwisk. Ustalamy, że
Dziennikarka rozmawiała z Oj-
cem i Córką. Powiedzmy, Janem
Kowalskim,botomożebyćkażdy,
iMarią,boMariamożepochodzić
zkażdegokraju.

Maria,córkaJanaKowalskiego,
jest cudzoziemką. I bezpań-
stwowcem. Jan jest Polakiem. Jak
tomożliwe?Wkrótcedotegodoj-
dziemy.

Dziennikarka: – Kiedy najbar-
dziejrodzicepaniąwkurzali?

Maria: – Gdy nie pozwalali iść
do koleżanek, tylko kazali się
uczyć. Albo pomagać w domu
iwfirmie,choćjaakuratzajmowa-
łamsięczymśinnym,naprzykład
grałam w „Piekło”. Oni do dzisiaj
nierozumiejąsensutejgryipowo-
dów, dla których mnie tak wcią-
gała.Twierdzą,żetostrataczasu.

Dziennikarka: – A co to jest
„Piekło”?

Maria: – O, pani też się pewnie
dopatrujedrugiegodna.Atotylko
nazwa. To tekstowa gra
internetowa, taka sama jak
wszystkieinne.Kreujesięwłasną
postać, znajduje się dla niej obra-
zek, tworzy się jej historię życia.
Stwarza się człowieka, elfa, kras-
noluda. „Piekło” jest fajne i poz-

wala poznawać fajnych ludzi. To
ważne,kiedysięmakilkanaścielat
imieszkawmałejmiejscowości.

Dziennikarka:–Bardzosiępani
czułasamotna?

Maria:–Bardzo!Czułamsięsa-
motna i nieszczęśliwa. Rodzice
ciąglepracowali.Iciąglemniepo-
uczali: To zrób tak, a to siak. Cze-
piali się. Ograniczali moją wol-
ność.Nienawidziłamwszystkich,
którzy czegoś ode mnie chcieli
albokwestionowalito,corobię.

Jan Kowalski: – I wtedy się po-
jawiła tamta kobieta, Otylia. Tłu-
maczyła Marii, że dziecko nic nie
musi.Niemusisięciągleuczyć,nie
musi sprzątać, nie musi pomagać
rodzicom,ajużnapewnoniemusi
podlewać trawnika. Gdy ojciec

Posłałamrodzicówzakraty
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Oskarżyłamrodzicówoznęcaniesięnademną,a taknaprawdęto jaznęcałamsięnadnimi

Stanęli przed sądem, bo kazali córce kosić trawnik, odrabiać lekcje i chodzić prosto. Co wolno zbuntowanej nastolatce, kim
był Pawka Morozow, jak odwrócić kij od szczotki i czy można posłać rodziców do więzienia, sprawdzałaIrenaŁaszyn
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Jest pani kobietą rozważną
czy romantyczną?
Rozważnym pracusiem, który
ma cechy romantyczne. Nie
brakuje mi rozwagi, gdyż zwy-
kłam planować i przewidywać.

Musiała się pani tego nau-
czyć?
Tak. Byłam dzieckiem żywym
i do tej pory spora dawka
entuzjazmu we mnie siedzi.
Spontanicznie biorę się
za trudne rzeczy. Cieszę się,
ale muszę się trzymać
w ryzach, by spontaniczność
nie przysłoniła systematycz-
ności w wykonywaniu pracy.

Spontaniczność może być
przydatna w nauce?
Dzięki niej lepiej sobie radzę
w sytuacjach trudnych.

Jak na przykład w tej, gdy
w ciągu jednego dnia została
pani celebrytką po ogłosze-
niu nominacji?
Źle się czuję w tej roli. To było
totalne zaskoczenie.

W Instytucie urywały się
telefony od dziennikarzy.
Spodziewała się pani takiego
rozgłosu?
Szczerze: nie. Akurat wtedy
w Instytucie Fizyki Jądrowej
padł serwer e-mailowy,
a ja byłam na zebraniach
w CERN-ie.

Może padł przez namolnych
dziennikarzy?
Koledzy też tak żartowali.
Zapewniam jednak, że awaria
nie miała nic wspólnego
ze mną. Była to sytuacja wyjąt-
kowa, ale wówczas ułatwiła mi
życie. Pewnie ten brak kontak-
tu spowodował, że gdy
po nominacji wracałam
do Krakowa, na lotnisku
w Balicach czekało na mnie
wielu dziennikarzy. Była to
zupełna niespodzianka. Czu-
łam się jak sportowiec, który
wygrał złoty medal na igrzy-
skach olimpijskich.

Ale zakupy na razie pani
robi bez rozdawania auto-
grafów?
Na zakupach jest zwyczajnie,
ale zdarza się, że nieznani mi
ludzie uśmiechają się do mnie
lub pozdrawiają. To miłe.

Skąd ten pomysł na życie:
fizyka jądrowa?
Na początku liceum wiedzia-
łam już, że chcę pracować
naukowo, choć jeszcze nie
wiedziałam, co konkretnie
chciałabym robić. Interesowa-
łam się wieloma dziedzinami:
fizyką, chemią, matematyką,
czytałam mnóstwo książek
z geografii i historii. Miałam
też łatwość pisania i przez
chwilę zastanawiałam się
nad dziennikarstwem.
W połowie nauki w liceum
zdecydowałam jednak,
że zajmę się fizyką.

Dlaczego?
W fizyce zafascynowały mnie
dwa aspekty. Z jednej strony
można ją opisać formalnym
językiem matematycznym,
z drugiej zaś fizyka ma zwią-
zek z tym, co się dzieje wokół
nas, opisuje zjawiska, z który-
mi mamy do czynienia na co
dzień.

Rodzina popierała?
W domu szanowano naukę.
Fakt, że ja rodzicom nie spra-
wiałam problemów. Byłam
typową prymuską. Ale taką,
co daje odpisać i podpowiada,
więc miałam dobre relacje
z kolegami. Szczególny stosu-
nek do nauki w mojej rodzinie
bierze się z głębszej tradycji.

Kto był prekursorem?
Mój pradziadek Franciszek
Wójcik. Wybitny, uzdolniony
człowiek, który w 1895 roku
współzałożył Stronnictwo
Ludowe w Galicji. Był posłem
do Sejmu Galicyjskiego,
pierwszym chłopskim posłem
z okręgu krakowskiego
do austriackiej Rady Państwa
oraz posłem do pierwszego
Sejmu Ustawodawczego nie-
podległej Polski. Dbał o wiej-
skie szkolnictwo. Jako wójt
w Wyciążach otworzył jedną
z pierwszych pełnych szkół
podstawowych na wsi –
takich, które pozwalały ubie-
gać się o wstęp do szkoły śred-
niej.

Czuje pani jego krew w swo-
ich żyłach?
Tak, bardzo się z nim identyfi-
kuję. To od niego pochodzi
tradycja rodzinna, że warto się
uczyć, że nauka to coś bardzo

wartościowego. Patrzę
z zachwytem, jak świetnie
pisał, był rewelacyjnym publi-
cystą. Nigdy nie widziałam
pradziadka, ale jestem zafa-
scynowana jego osobowością.
Kolejna osoba, która wywarła
na mnie olbrzymi wpływ, to
moja babcia – Józefa Czekaj.
Mój pierwszy damski ideał.

Uczyła panią elegancji?
Tak, panowała szarość peere-
lowska, a moja babcia zawsze
była porządnie ubrana, miała
pięknie ułożone włosy. Impo-
nowała mi. Dzięki niej też
nigdy nie byłam i nie będę
antysemitką.

Jakaś historia związana
z wojną?
Spytałam kiedyś babcię o jej
najgorsze wspomnienia
z okresu wojny. Opowiedziała
o młodej pięknej Żydówce,
która przed wojną pomagała
jej w pracach domowych, szy-
jąc i reperując ubrania dzieci.
Już podczas wojny pewnego
dnia o świcie babcia usłyszała
walenie w drzwi. Na progu
stała ta przerażona dziewczy-
na i prosiła o pomoc. Babcia
widziała policjantów, którzy ją
ścigali. Nie zdołała jej pomóc,
miała w domu czworo dzieci.
Dziewczyna pobiegła dalej
i na oczach babci została
zastrzelona.

Sytuacja, w której nie ma
dobrego wyboru.
Postanowiła sobie wtedy,
że zrobi wszystko, aby drugi
raz nie przeżyć czegoś tak
strasznego. Wiem, że później
pomagała żydowskiej rodzinie.
Ale jest i anegdotyczna histo-

ria o babci. W wieku 14 lat
byłam tego wzrostu co i teraz…

Czyli?
Mam 176 cm wzrostu.

Niewiele brakowało,
by zostać modelką...
Okropnie się czułam,
bo byłam wyższa od swoich
koleżanek. Garbiłam się, więc
na modelkę raczej się nie
nadawałam. Babcia zobaczyła,
jak idę ulicą zgarbiona. Posta-
nowiła działać, poradziła
mamie, by kupiła mi buty
na obcasach.

Zadziałało?
Oczywiście. Pomyślałam
sobie: skoro mama mi kupuje
buty na obcasach, to nie jest
aż tak źle ze mną.

Dobry psychologiczny chwyt.
Był jeszcze taki jeden w moim
życiu. Siostra babci, która
mieszkała w Stanach Zjedno-
czonych, przed urodzeniem
mojego brata przysłała wielką
paczkę. Znajdowały się w niej
głównie ubrania dla niego,
ale i wspaniała lalka dla mnie.
Do tego pełna lalczyna garde-
roba – od eleganckiej bielizny
po futerko. W życiu nie mia-

łam tak pięknie wystrojonej
lalki.

Czyli i lalki były też ważne,
nie tylko książki?
Lubiłam bawić się lalkami,
a tą z USA szczególnie. Kiedy
ją dostałam, po raz pierwszy
pomyślałam życzliwie
o swoim bracie. Byłam jedy-
naczką i nie bardzo wyobraża-
łam sobie, że to się zmieni.
Paczka z lalką była znakomi-
tym psychologicznym chwy-
tem. Później powtarzaliśmy go
z mężem przy okazji narodzin
naszych kolejnych dzieci.

Rodzina ukształtowała
panią?
Tak, dlatego opowiadam
o tym. Historie rodzinne mają
duży wpływ na to, kim jeste-
śmy. W mojej rodzinie
na przykład słowo „patrio-
tyzm” było ważnym słowem.
Nie baliśmy się jednak Europy,
byliśmy otwarci na świat. Pra-
dziadek w wiedeńskim parla-
mencie był jakimś symbolem.
Wspaniałe było to, że inteli-
gencka rodzina męża z War-
szawy, choć z zupełnie innego
środowiska niż moja, uznawa-
ła podobne wartości i obie
rodziny bardzo się lubiły i sza-
nowały.

Namężawybrała pani fizyka?
Mój mąż miał 35 lat, kiedy się
ożenił ze mną. Był już po habi-
litacji, autorem podręcznika
z fizyki i serii publikacji
z modelu kwarków. A ja byłam
jeszcze studentką. Pobraliśmy
się po IV roku. Decyzja była
niezwykle szybka, co potwier-
dza, że jest we mnie roman-
tyczka.

Od razu wyczuł w pani
potencjał naukowy?
Chcę zauważyć, że nie byłam
złą studentką (śmiech).

Kto rządzi w domu?
Zawsze byliśmy małżeństwem
partnerskim i wzajemnie się
wspieraliśmy. Wiele się
od męża nauczyłam, bo jest
lepszym fizykiem ode mnie.

Wychodzi na dwór czy pole?
Na dwór. Nawet po tylu latach
życia w Krakowie.

Jak udało się ściągnąć war-
szawiaka do Krakowa?
Nie było to trudne. Dom
moich teściów na Saskiej
Kępie został zbombardowany
jako jeden z pierwszych
w 1939 r. Teść po wojnie uru-
chamiał huty na Śląsku. Za-
mieszkali więc w Krakowie.
Teść, jako jeden z najlepszych
specjalistów w hutnictwie,
miał propozycję kierowania
hutą w Belgii, ale nie skorzy-
stał. Uważał, że cokolwiek by
się działo w kraju, „miejsce
Polaków jest nad Wisłą”.

Rodzina panią ukształtowa-
ła. A czy nauka zmieniła
pani charakter?
Tak, bo nauka wymaga dyscy-
pliny i predyspozycji psychicz-
nych. W fizyce trzeba nieraz
wykonać pięć różnych rzeczy
i tylko jedna z nich wyjdzie.
Naukowiec musi mieć hart
ducha, aby dla radości, jaką
daje jeden udany pomysł, spo-
kojnie przejść do porządku
dziennego nad pracą włożoną
w nieudane pomysły.

Pani nie wątpi, że na samym
początku był umysł?
Jako naukowiec nie wątpię,
że ludzki umysł dobrze nadaje
się do badania świata.

Czy nowe odkryciaw fizyce
mogą zaprzeczyć lub potwier-
dzić obecność Boga?
To zarozumialstwo twierdzić,
że nauka zaprzecza lub
potwierdza obecność Boga.
Teraz ani ateizmu, ani wiary
nie da się wytłumaczyć nauko-
wo. Ale wśród fizyków nie
spotkałam wojujących ateistów.
Nierzadki jest agnostycyzm.

Wiara zaczyna się tam,
gdzie kończy rozum?
Pojęcie rozumu jest szersze niż
pojęcie nauki i dla mnie wiara
jest niesprzeczna z rozumem.
Strefa wiary i strefa nauki są
rozłączne. Niektórzy naukow-
cy używają nauki do wyjaśnie-
nia wiary. Ja do nich nie nale-
żę. Jestem osobą wierzącą.
Wielu rzeczy nie da się wytłu-
maczyć naukowo. Może to
tylko kwestia czasu. Wiem jed-
nak z fizyki, że w miarę coraz
lepszego poznawania świata
pojawiają się coraz to nowe
pytania, które wcale nie są ani
płytsze, ani mniej ważne.

Prof.AgnieszkaZalewska–pierwszakobieta,którazostałaprzewodniczącąRadyEuropejskiejOrganizacjiBadań
Jądrowych(CERN).Otym,jakfizykazmieniłajejcharakteridlaczegoniezostałamodelką–rozmawiazAnnąGórską

Kosmicznewidokiwwielkim laboratoriumCERNpodGenewą.Odstycznia2013rokukierowaćnimbędziePolka, prof.AgnieszkaZalewska

Pierwszadamaodatomu

W mojej
rodzinie
patriotyzm
był ważnym
słowem. Ale
nie baliśmy
się Europy
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G
dy w 2001 r.
Polskie Radio
zorganizo-
wało konkurs
na najbardziej
kultowy sym-

bol PRL – maluch wygrał w cu-
glach. Pokonał blok z wielkiej
płyty, pralkę Franię i Irenę Dzie-
dzic. Nic dziwnego – tylko bez-
dusznitechnokracimogątrakto-
waćtoniepozorneautkojakośro-
dek do przemieszczania się
z miejsca na miejsce. Dla milio-
nówsierotposocjalizmiemaluch
jestsymbolemluksusu,októrym
marzyliprzezdziesięciolecia.Le-
gendą, która choć terkocząca,
zżarta przez korozję i mająca
wieczne problemy z zapłonem,
jestczęścią–jakkolwiekpatetycz-
niebytozabrzmiało–naszejnaj-
nowszejhistorii.

A tu proszę, okazuje się, że
chrapkę na malucha mają też
Amerykanie. W reżyserowanym
przez Paula Haggisa filmie „The
Third Person” nasz fiacik służy
za środek lokomocji Adrienowi
Brody’emu.Mabijącywoczygro-
teskowy pomarańczowy lakier
i niepozornie sunie po ulicach
rzymskiej starówki, gdzie Brody
załatwia swoje szemrane intere-
siki. Co tu dużo gadać, nasz kul-
towy wóz nie został przez janke-
sów potraktowany z powagą, na

jakązasługuje.Jużsamfaktobsa-
dzenia go w drugorzędnej pro-
dukcji, pełnej przeterminowa-
nych gwiazd w rodzaju Kim
Basinger,powiniendożywegora-
nićpolskieserca.

Historia polskiego fiata 126p
rozpoczęłasięzfasonem.22lipca
1973 r. z taśmy montażowej
wBielsku-Białejzjechałpierwszy
egzemplarz malucha. Filmowe
kronikipokazujątłumrozanielo-
nych towarzyszy, na oczach któ-
rych ziściły się obiecanki towa-
rzysza Edwarda Gierka o tym,
żebyPolskarosłąwsiłę,aludziom
żyło się dostatniej. Ludzie jak to
ludzie, o socjalizmie myśleli
znacznie rzadziej niż o zdobyciu
talonunatomotoryzacyjnecudo.
To prawda, samochód wymyślili
Włosi, konkretnie inżynierowie
Fiata,podkonieclat60.AletoPo-
lacysprawili,żestałsięsymbolem
motoryzacjilat70.Tomyzchime-
rycznego czterosuwa, przezna-
czonego do jazdy po mieście,
uczyniliśmy wielofunkcyjny po-
jazdnakażdąokoliczność.Mieli-
śmy luksusowe maluchy kabrio,
maluchy wzmacniane pancerną
podłogą,mogącąprzewieźćtonę
towaru, maluchy zbrojone, słu-
żące w policji, podrasowane
dowyścigów,anawetegzemplarz
na gąsienicach dla wojska. Gdy
w 1975 r. wierchuszka

turyńskiego Fiata gościła w Pol-
sce, pokazano im zdjęcie malu-
cha, którym jakiś pomysłowy
chłop z Podhala orał pole. Włosi
bylizszokowani,ale–cociekawe
– nie przeznaczeniem samo-
chodu, ale faktem, że właściciel
przyspawał doń ogromny hak,
którym ciągnął czteroskibowy
pług.

Maluch okazał się wiernym
sprzymierzeńcem Polaków
wzmaganiachzabsurdamisocja-
lizmu. W niedzielę woził ludzi
do kościoła, w dni powszednie
dzielnietransportowałwłaścicieli
dofabryk,biuriurzędów,awwa-

kacje zapuszczał się w najodle-
glejszemiejscaEuropy.Możnago
byłospotkaćnapołudniuHiszpa-
nii,wGrecji,wMoskwie,a nawet
w śniegach północnej Norwegii.
Widok zapakowanego po brzegi
polskiegofiatawTrondheim,wy-
pełnionego puszkami, namio-
tami i stertą dobytku, w którym
zmieściłosięjeszczeczterechdo-
rosłychfacetów,którzywyruszyli
na wakacyjne saksy, to nie wy-
mysł literatów. O czym zaświad-
czapiszącytesłowa,którybyłjed-
nymzowychczterechpasażerów.

Nic dziwnego, że na malucha
patrzymydodziśzsentymentem.

Stanisław Bareja mógł sobie go
wykpiwaćw„Misiu”,aledoserca
Polakabardziejprzemawiajązna-
mienne słowa, które wyśpiewał
Perfect w „Nie płacz Ewka”. „Te-
lewizja,meble,małyfiat.Otoma-
rzeń szczyt”. Czy producenci
„The Third Person” zdają sobie
sprawę, jak wielki ładunek sło-
wiańskiego sentymentu mieści
pomarańczowe autko, którym
Brody rozbija się po Wiecznym
Mieście?

Decyzję o zaprzestaniu pro-
dukcji malucha podjęto w 2000
r. Nie pomogły próby unowo-
cześnieniakonstrukcji,wstawie-

nia doń podzespołów fiata
cinquecento,anawetinstalowa-
nia w każdym modelu legendar-
nej turbinki inż. Kowalskiego,
która miała być remedium
nakłopotyzbenzyną.Obliczono,
że przez blisko 40 lat wyprodu-
kowano w Polsce ponad trzy mi-
lionymaluchów,trzyrazywięcej
niż we Włoszech. Fiaty wciąż
można spotkać na polskich uli-
cach. Wsalonachichnieuświad-
czysz,aleofertdlaposzukiwaczy
nie brakuje. Ile jest warta moto-
ryzacyjna legenda? Malucha
z 1988 r., przebieg 40 tys. km,
wstanieniebudzącymraczejsza-
cunkudlajegowłaścicieli,można
w Wadowicach Górnych zafun-
dować sobie już za 400 zł. Za to
nówka z 1998 r. (garażowany,
z przebiegiem tysiąca kilome-
trów), miłośnik motoryzacji ze
Stargardu Szczecińskiego wyce-
nił na – uwaga – 16 tys. zł. Życio-
wym minimalistom wystarczy
jednak zapewne podręcznik ob-
sługimalucha„126x126p”(wyd.
Interpress, 1978, cena na Allegro
6 zł). Nad tym kompendium
można uronić niejedną łzę,
szczególnie gdy czyta się legen-
darnyopisuruchomieniasilnika
za pomocą kija od szczotki. Czy
Adrien Brody potrafiłby tak od-
palić malucha? W życiu!

LucjanStrzyga

Amerykanie chcą zawłaszczyć naszego malucha! Motoryzacyjna legenda PRL zadebiutowała właśnie
w hollywoodzkiej produkcji. Czy jankesi docenią walory kultowego polskiego autka – piszeLucjan Strzyga

Fiatem 126p do Hollywood?

Wczasach realnego socjalizmu obiekt pożądania,dziś przedmiot drwin.Popularnymaluchdziękiwystępowi

whollywoodzkim filmiemaszansęnadrugąmłodość.CzypomożemuwtymAdrienBrody?
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B
ez względu
na rasę, płeć
czy wyzna-
waną religię
każdy czło-
wiek chciałby

jak najdłużej przebywać
na Ziemi. Strach przed śmiercią
jest tak wielki, a chęć życia tak
duża,żerobisiębardzowiele,by
najpierw przedłużyć lata życia,
potemzmierzaćkunieśmiertel-
ności.

I nie powstrzymują tych prób
ostrzeżenia wielu naukowców,
że wydłużanie życia w nieskoń-
czonośćbyłobyzagrożeniemdla
naszego gatunku, byłoby to ze
szkodą dla reprodukcji, dla na-
szych genów.

Sędziwy profesor Leonard
HayflickzSanFrancisco,jakopi-
suje Colin Blakemore z działu
Eureka „The Times”, odkrył
w laboratorium, iż nasze ko-
mórkidzieląsiętylkowokreślo-
nym czasie. Dzieje się tak dzięki
telomerazie – enzymowi, któ-
rego zadaniem jest dobudowa-
nie brakującego odcinka nici
DNA.

Inni zwracają uwagę, iż
zawydłużaniemżyciastoiodpo-
wiednia dieta. Już w latach 30.
naukowcy odkryli, że szczury
żyjądłużej, jeślisąnaniskokalo-
rycznej diecie. Podobnie było
z myszami i psami. Zaczęto za-
stanawiać się, czy taka dieta nie
wydłużyłaby także życia ludz-
kiego. Mechanizm korzyści, ja-
kiemożnaodnieśćztakiejdiety,
jest nieznany, ale przy okazji
okazało się, że angażuje się
wtedy rodzina enzymów nazy-
wanychsirtuinami.Jedenztych
enzymówznalezionowczerwo-
nych winogronach. Jeden z gi-
gantówfarmaceutycznychprze-
znaczyłsetkimilionówdolarów
nabadanietychenzymów,uwa-
żanych za klucz dodługowiecz-
ności.

Nie wszyscy jednak mieli
szansę doczekania się leku
na długowieczność. Dlatego

wielu postanowiło zamrozić
swojeciała,bywmomencie,gdy
medycyna wynajdzie lek na ich
śmiertelne schorzenia,
wybudzić się z lodowego snu.
Tak ponoć zrobiono z ciałem
zmarłego cztery dekady temu
Walta Disneya, który zmarł
na raka płuc. W momencie jego
śmierci zaczęły działać w USA
instytucjepropagująceideęzam-
rażania ludzi w stanie śpiączki
wnadziei,żekiedyśzostanąwy-
leczeni. Jakopierwszegozamro-
żono psychologa Jamesa
Bedforda, a stało się to 12 stycz-
nia1967r.

Dziś liderem na rynku takich
usług jest amerykańska firma
Alcor,zusługktórejmiałteżsko-
rzystać znany bejsbolista Ted
Williams.

To jednak pieśń przyszłości,
na razie musimy liczyć na ten
dział medycyny, który pozwala
nawytwarzanieludzkich„części
zamiennych”. Udało się już wy-
hodować proste narządy, takie
jakpęcherz,cewkęmoczowączy
tchawicę, teraz naukowcy chcą
stworzyćwlaboratoriumludzkie
serce i wątrobę. Nauka zna już
ponad 20 metod hodowania
ludzkich organów. Osiągnięcia
wtejdziedziniemogąprzyczynić
siędowydłużenianaszegożycia
i znacząco skrócić okres oczeki-
waniana przeszczep.

Na etapie badań klinicznych
pacjentom wszczepiono co naj-
mniej trzy organy – pęcherz,
cewkęmoczowąitchawicę–wy-
hodowanewlaboratorium.Jeśli
powiodąsiępróbyopracowania
metodpozyskiwaniainnychor-
ganów,jakwątroby,serca,nerek,
trzustki czy grasicy – a więc na-
rządów odpowiedzialnych
za walkę z chorobami – spełnią
się nadzieje tysięcy pacjentów
oczekujących na przeszczep.

Choć wcześniej badaczom
wielokrotnie udało się wyhodo-
waćtkankęwwarunkachlabora-
toryjnych,stworzeniecałychna-
rządów okazuje się większym

wyzwaniem ze względu na ich
skomplikowanąbudowę.

Podczas ubiegłorocznej kon-
ferencji w Cambridge zapre-
zentowano osiągnięcia w dzie-
dzinie „technologii odnawia-
nia”.

Prof. Paolo Macchiarini
z Karolinska Institute w Szwecji
wyjaśnił, w jaki sposób wszcze-
pił wyhodowaną w laborato-
rium tchawicę pacjentowi z Is-
landii z rakiem gardła.

Naukowiec wykorzystał spe-
cjalne sztuczne „rusztowanie”
wkształcietchawicy,na którym
rozrosły się komórki macierzy-
ste pacjenta. – W ten sposób
przed cierpiącymi na problemy
drógoddechowychotwierająsię
nowe możliwości terapeu-
tyczne – powiedział Macchia-
rini.

InnybadaczJohnJacksonzin-
stytutu medycyny regeneracyj-
nej przy Wake Forest University
w Północnej Karolinie przybli-
żył metodę hodowania grasicy
do przeszczepu.

Gruczoł odgrywający klu-
czową rolę w układzie odpor-
nościowymzwiekiemprzestaje
sprawnie funkcjonować i za-
czyna zanikać. Odkrycie
Jacksonapozwalamiećnadzieję,
żewprzyszłościdziękihodowa-
nej laboratoryjnie grasicy starsi
ludzie nie będą tak podatni
nainfekcje,anawetnowotwory.

– Jesteśmy świadkami nadej-
ścianowejerywmedycynie,ery,
w której można blokować, a na-
wet odwracać choroby wynika-
jące z wieku – mówił dr Aubrey
deGrey,organizatorkonferencji.
– Na razie te terapie są na etapie

badań, ale z czasem wejdą
do użytku.

Jeszczedziesięćlattemuprze-
konanie, że skutki starzenia
można ograniczać, a nawet po-
wstrzymać proces za pomocą
chirurgii i innych terapii, uwa-
żano za pomysł z pogranicza
nauki. Najnowsze osiągnięcia
sprawiły, że takie myślenie i ba-
dania należą dziś do głównego
nurtu.

Jednym z pionierów w tej
dziedzinie jest prof. Anthony
Atala z Wake Forest University,
który wyhodował ludzki pę-
cherz – do tej pory przeszczepił
taki narząd siedmiu pacjentom.
W laboratoriach Wake Forest
wyhodowano też fragmenty
cewki moczowej do pięciu
przeszczepów.

Te osiągnięcia wykorzystują
odkrycie, jakiego dokonano 10
lat temu – że szkielet białkowy,
nadający narządom strukturę,
można oczyścić z oryginalnych
komórek, anastępnie wykorzy-
stać jako rusztowanie, które po-
rasta komórkami pobranymi
od pacjenta. Z czasem komórki
macierzystepacjenta„wrastają”
w szkielet, tworząc nowy,
zdrowy narząd.

Sukces przy tworzeniu mniej
skomplikowanychnarządówza-
chęciłbadaczydopodjęciaprób
wyhodowania większych i bar-
dziejzłożonychorganówjakwą-
troba, serce i nerki.

Profesor Shay Soker z Wake
Forestwyhodowałminiaturową
wątrobęludzką,przeszczepiając
komórki macierzyste z wątroby
pacjentanaszkieletbiałkowypo-
brany z wątroby szczura. Po-
dobny eksperyment wykonała
też prof. Doris Taylor z Minne-
sota University, która stworzyła
bijące ludzkie serce – pousunię-
ciu martwych komórek z na-
rząduoddawcyobsadziłaszkie-
letżywymikomórkami.

Obojepodkreślają,żetechniki
wciążsąwfazieeksperymental-
nej i wymagają wielu badań, za-

nim znajdą zastosowanie w kli-
nikach.

Badaczesązgodni,żejednego
narządunigdynieudasięwyho-
dować w laboratorium. Chodzi
omózg,któryzewzględunapo-
datnośćnaschorzeniawrodzaju
choroby Alzheimera czy
Parkinsonajestgłównymcelem
badań nad procesem starzenia.

Jedna z metod walki z choro-
bami natury neurologicznej po-
lega na rozwiązaniu problemu
gromadzeniauszkodzonychbia-
łek.Zarozkładtychbiałekodpo-
wiedzialne są lizosomy, pęche-
rzyki,którezapomocąenzymów
usuwają z organizmu obumarłe
częścicytoplazmy.Zwiekiemich
działanie słabnie, prowadząc
do nagromadzenia złogów tok-
sycznegobiałka.

WCambridgebadaczetestują
preparat zawierający rilmeni-
dynę, przeznaczony dla pacjen-
tów cierpiących na pląsawicę
Huntingtona, chorobę gene-
tyczną atakującą osoby w śred-
nimwieku,aprowadzącądode-
mencji i śmierci. Jej przyczyną
jest mutacja w genie kodującym
białkozwanehuntingtyną.Nau-
kowcy mają nadzieję, że
rilmenidyna pobudzi lizosomy
dousuwaniaszkodliwegobiałka
z mózgu, spowolni rozwój cho-
roby.

David Rubinstein, profesor
z Uniwersytetu w Cambridge,
przypomniał przypadek Sarah
Winckless,brytyjskiejwioślarki
i absolwentki wydziału chemii
w Cambridge, która zaangażo-
wała się w kampanię szerzącą
wiedzę o pląsawicy Huntin-
gtona po tym, jak badanie po-
twierdziło u niej obecność wad-
liwegogenu.– Huntingtonnisz-
czy życie zdrowych młodych
ludzi, takich jak Winckless.
Mamy nadzieję, że zdołamy
przynajmniej spowolnić rozwój
choroby, a któregoś dnia być
może go zablokować – powie-
dział naukowiec.
TłumLidiaRafa

Żyć jak najdłużej, a najlepiej zostać nieśmiertelnym. O tym marzą ludzie od tysiącleci. Z pomocą przychodzi nam
medycyna, na razie jednak bez skutku. Czy ludzkość zdobędzie kod nieśmiertelności – sprawdzałJonathan Leake

Największemarzenieludzina
świecietobyćnieśmiertelnymi
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Byćmożezamrożeniwtakichkomorachbędziemyczekali,ażmedycyna

wynajdzie lekinanajgroźniejszechorobynękające ludzkość

WStanachZjednoczonych
działajużkilkanaściefirm,
któreoferująusługi
zamrażanialudzkichciał

REKLAMA 1998954/00REKLAMA 1996763/00



9 listopada 2012 |www.dziennikzachodni.pl | Polska Dziennik Zachodni
MAGAZYN30

O je
ronie!

A GDYBY TAK ELVIS I INNI BYLI ZE ŚLĄSKA...

SZLAGIER ENIGMA: TEKSTYŚLÓNSKICH HITÓWROZSZYFROWANE

Epitety uwydatniające
cechy opisywanych zja-
wisk i przedmiotów

Był takiwiersz,prawdziwazmora
licealistów: „Deszcz jesienny” Leo-
poldaStaffa.Genialnywarsztatowo,
malującyemocje,cierpieniewspo-
sóbzarezerwowanydlaprawdziwych
mistrzów.DamianHolecki (kiedyś to
jużpisaliśmy: szlagrowymarzyciel)
niejakozeStaffemkoresponduje.
Deszcz jest coprawda letni,bardziej
ożywczy i znaczniemniej ponury.
Ktośpowie: podmiot liryczny jestw
tymprzypadkuniecobezrefleksyjny.
Humordobryma,ażonabyła zła...
No tak,rzeczwtymbyćmoże,że
czasysię zmieniły,Polska jestniepo-
dległa,rządmamyrozumny,
dobrobyt,więc i opadymniej złowro-
gonastrajają człowieka.MZ

c
Radny PiS Tomasz Mędrzak

ze stołeczno-metropolitalnego
miasta Sosnowiec bardzo chciał
przejść do historii – niczym marynarz,
który w 1917 roku wystrzelił
z „Aurory”. Kiedy „Rzeczpospolita”
i prezes Kaczyński zgodnie proklamo-
wali mord smoleński, Mędrzak wsko-
czył na barykadę i wysoko wznosząc
sztandar rewolucji, wezwał do organi-
zowania zamieszek, opanowania gma-
chów rządowych i palenia wozów

transmisyjnych. Niestety, salwa „Rze-
czypospolitej” okazała się przedwczes-
na, więc zagłębiowski aktywista z nie-
winnym uśmiechem obwieścił : „Ja
tylko żartowałem”. Redakcja „Scenek”
proponuje w zamian marsz na Sosno-
wiec połączony ze zrównaniem z zie-
mią tamtejszych gmachów urzędo-
wych, odzyskanie terenów bezprawnie
zagarniętych pod Stadion Ludowy,
weryfikację tożsamościową mieszkań-
ców (wraz z przymusową resocjalizacją
dla niezweryfikowanych), przemiano-
wanie ulic oraz likwidację postoju
dla ekspresów Intercity. Nie od rzeczy
byłaby też rozbiórka pomnika Jana
Kiepury i zastąpienie go „Pomnikiem
Braterstwa”, na którym Edward Gierek
z Jerzym Ziętkiem obejmować się będą
w uścisku. Bez nerwów, my tylko żar-
tujemy.

c
Szczęśliwie narozrabiał też

Jerzy Gorzelik, więc wszyscy
odetchnęli z ulgą, a casus Mędrzak bły-
skawicznie rozszedł się po kościach.
Lider Ruchu Autonomii Śląska od lat
bezskutecznie usiłuje oderwać się

od swego pamiętnego bon motu
z małpą psującą zegarek, który
po równo wypominają mu politycy,
publicyści oraz internetowe plujki każ-
dego wieku i stanu. Stosując zasadę
stopniowalności bólu, Gorzelik dawku-
je coraz ostrzejsze hasła z nadzieją, że
w końcu któreś wyprze małpę ze zbio-
rowej pamięci. Tym razem wystrzelił
z narodowym onanizmem w kontek-
ście sukcesów nowej gwiazdy polskie-
go tenisa. Oburzenie przemknęło
przez media, ale jakieś niewyraźne.
Ponieważ nie przeprowadzono w tej
sprawie badań socjologicznych, kon-
trowersyjnemu politykowi przyjdzie
rozpoznać bojem, czy lepszy efekt
dałoby zastąpienie onanizmu ciut
modniejszą masturbacją, samogwał-

tem lub nawet autoerotyzmem. Bo jak
to nie pomoże, Gorzelik będzie zmu-
szony od razu palnąć z grubej rury
o narodowym marszczeniu freda, trze-
paniu kapucyna, albo jeszcze bardziej
hardcore’owo. Wtedy być może małpa
pójdzie w niepamięć.

c
Po okresie medialnej nudy

mamy zaskakujący zwrot akcji
w maksiserialu pt. „Mama małej
Madzi z Sosnowca” . Katarzyna W.
znów znalazła się na czołówkach gazet
regionalnych i ogólnopolskich. Niepo-
zorne dziewczę, które robi wrażenie
jakby nie potrafiło zliczyć do trzech,
od blisko roku wodzi za nos wszyst-
kich: policję, prokuraturę, sądy, ducho-
wieństwo wszystkich szczebli, rodzinę
bliższą i dalszą, dziennikarzy i ich
redaktorów, utytułowanych psycholo-
gów od poziomu magistra do profesora
zwyczajnego, jasnowidzów, biegłych
sądowych wszystkich specjalności,
urzędników socjalnych, organizacje
charytatywne. Nawet stary cwaniak
i superpozer Rutkowski, który
przed kamerami powalał na ziemię

wielkich tego świata, został przez
panią W. równo wykorzystany i teraz
tłumaczy się przed organami ścigania.
A główna bohaterka bawi się świetnie,
to pojawia się, to znika. Jak stwierdza,
że szum maleje, to wdziewa gustowne
body i tańczy na rurze; jak wokół robi
się ciasno od zirytowanych prawników,
wtedy odziana w szarą kapotę wtapia
się w tłum. Dzisiaj znikła, odnajdzie się
za miesiąc – i znów będzie we wszyst-
kich serwisach.Michał Smolorz

MICHAŁ SMOLORZ PRZEDSTAWIA SCENKI METROPOLITALNO-GMINNE

MatkamałejMadziwodziwszystkich
zanos.Pojawiasięiznika.Najakdługo?
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TYGODNIK POSTBRUKOWY. REKLAMACJE PRZYJMUJE MARCIN ZASADA: M.ZASADA@DZ.COM.PL

Aporia,czyli powątpiewanie
–chwyt retorycznymający
przykućuwagęczytelnika

Litota: zastąpienie słowa
zaprzeczonymantonimem
(„niezły”zamiast „dobry”)

Synestezja–skumulowanie
wrażeńzmysłowych,m.in.
słuchowychiwzrokowych

Środki stylistyczne

SODOM:„SODOM”(2006)kontraSODŮ-
MA:„SODŮMA”.Oddziś,ażdoświątredakcja
„GdybytakElvis...”będziespełniaćpragnienia
swoichwiernychiwybrednychCzytelników,
którymniestraszneprofanowanieokładek
płytichukochanychzespołów.Takikoncert
życzeń.Dziś,naspecjalnąprośbępanaowy-
mownympseudonimieSilesianHeadbanger,
przedstawiamyPaństwugrupęSodomvel
Sodůma,legendęniemieckiegothrashmetalu.
„Mimoiżjesttoniemieckizespółmacałkiem

sporośląskichcech”–podkreślaHeadbanger.
Fakt,TomAngelripperzałożyłSodom,bywyr-
waćsięzpracywkopalniwrodzinnymGelsen-
kirchen.Naszczytelnikproponowałprzero-
bienieokładekjednegozdwóchalbumów: „Get
WhatYouDeserve”lub„MasqueradeInBlood”.
Wybraliśmyjednakalbum„Sodom”,którego
symbolewydałysięnambardziejuniwersalne.
PS.Wciążzastanawiamysięprzytym,wjakiej
śląskiejkopalnifedrowałbyherrAngelripper.
PS2: Zatydzieńkolejnaniespodzianka.MZ
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OCOSIĘ ROZCHODZI?OSŁYNNEOKŁADKISŁYNNYCH PŁYT. ELVISCZYLENNONNIE BYLI
ZEŚLĄSKA,MOŻEMYWIĘCTYLKOWYOBRAZIĆSOBIE,JAKWYGLĄDAŁYBY ICHALBUMY,
GDYBYWYROSŁYZTUTEJSZYCHTRADYCJI.OTOTEWYOBRAŻENIA.TOTEŻ PRÓBA
PRZEŁOŻENIAPRZESŁANIAARTYSTYNANASZGRUNTREGIONALNY.

GDZIE JESTKATARZYNAW.?
Wnajnowszychbadaniach
amerykańskichnaukowców,
powyższe pytaniewyprzedziło:
„Skąd ściągnąćnowegoBon-
da?”wśródpytańnajczęściej
zadawanychprzez ludzkość.
Wątpliwość jest uzasadniona,
bowiemW.przepadłabezwieś-
ci. Dwa tabloidy, doktórych
zajrzeliśmy, postanowiły tropić
jąnadwaróżne sposoby. Pierw-
szypoprostu zdradza, gdzie jest
paniKatarzyna (uwaga: jest
wAnglii), drugi napierwszej

stroniewydrukował coś jakby
list gończy.
Redakcja „Faktów iaktów...”ma
przeczucie, gdzie szukać tej nie-
wiasty. Podpowiedź znaleźliśmy
wreklamie „OldSpajsa”:
„Jestemnakoniu”. Rada: prze-
słuchaćwszystkie konie.

TO JUŻROKBEZHANNYM.
Kolejny tabloidprzypomina, że
od rokunasz świat jest innyniż
był przed rokiem.Minęławłaś-
nie rocznica śmierci (uwaga:
chusteczkiwdłonie): Hanny

Mostowiak. Sami jużniewiemy,
czybohaterka „M jakMiłość”
istniałanaprawdę, czybyła tyl-
ko fikcyjnymbytemserialowym.
Wiemynatomiast, że zmarła
wspektakularny sposób–wjeż-
dżając samochodemwkarto-
nowepudełka. Po rokubezHa-
nki jejmąż zaczął ponoćwkoń-
cuukładać sobie życie nanowo.
Czekamynapomysły, jakuczcić
pamięćpaniHanny. Ktoś
w internecie zaoferowałusta-
wienie piramidy zkartonów
wGrabinie.Kontrowersyjne.MZ

WYCZYTANEFAKTY,AKTY,TAKTYINIETAKTY

ZlikwidowanieprzystankuIntercity
wSosnowcu?Spokojnie,totylkożart
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Nazywa się Monika i jest wirtualnym doradcą dostępnym dla wszystkich na stronie internetowej ZUS-u.
Odpowiada na pytania o nasze renty i emerytury, ale my wciągnęliśmy ją w dyskusję na nieco inne tematy.
My pytamy, Monika odpowiada. Jak widać, odpowiedzi (generowane automatycznie) bywają zaskakujące.

JAK ŻYĆ?MYPYTAMY,A ODPOWIADA, BO ŻYJE –ZUS

UJAWNIAMY: WEDŁUG OBLICZEŃ AMERYKAŃSKICH NAUKOW-
CÓW, JUTRO JEST SOBOTA. CZY POJUTRZE BĘDZIE NIEDZIELA?

„O JERONIE!” DUMNE JAK PREZYDENT USA I CAŁY ŚWIAT!

SKANDAL! JERZY GORZELIK ZNÓW ŹLE ZROZUMIANY! POWIEDZIAŁ: „ONA NI ZNO
RODOWICZ”,A NIEPRZYCHYLNI MU USŁYSZELI: „ONANIZM NARODOWY”! JAK TAK MOŻNA?
Czy gdy Gorzelik powie: „MAŁYSZ PAN”, wszyscy będą mu bezczelnie wmawiać, że chodziło mu o „MAŁY SZPAN”?

DZIŚ
WSZYSCY

JESTEŚMY
OBAMAMI!

DZIŚ 
WSZYSCY 

JESTEŚMY 
OBAMAMI!

DAMIANHOLECKI: „DESZCZOWY
WEEKEND”
Taki był szarydzień, ciągle padał
letni deszcz. Zimnomi było chyba
dreszcz, słońce błysło, padłmój cień
Takapogodawielki pech, takmija-
ły noce i dnie. Jednakdobryhumor
mam inie jestemwcale zły
Choć ciągle padadeszcz, jużnie
wiem, co z tym jest,włosy owiewał
zimnywiatr,noa jahumormam(...)
Niemogęwięcej chcieć; niejeden
mokryweekend spotkałmnie.
Muzykę słyszę, radio gra, znów ste-
puje letni deszcz, parasol, płaszcz,
wciąż brałmnie dreszcz
żonamoja była zła.
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wieku
we Fran-
cji żył
Piotr
Abelard,

znanydziśgłównieztragicznejmi-
łości do Heloizy. A to tylko mały
wątekzbogategożywotategofilo-
zofa. Jednak przywołuję pamięć
wielkiegoAbelardazpowodówiś-
cie śląskich. Nie, nie był on
Ślązokiem, aleprzesłaniejednego
z jego dzieł może nam rozjaśnić
kilka śląskich spraw. Chodzi oła-
ciński traktat „Sic et Non”, czyli
„Tak i Nie”. Daje w nim liczną
grupę przykładów sprzeczności,
znajdującychsięwBiblii iw dzie-
łach ojców Kościoła, czyli pierw-
szych chrześcijańskich naukow-
ców.Achodzioto,żecośzpozoru
możebyćsprzeczne,przykładowo
cukierisól,alesąwszakpotrawy–
jakschabześliwkami–gdzieele-
ment słodki i słony do siebie pa-
sują. Podobnie też jest ze śląską
kulturą,gdzieodwiekówprzeni-
kają się trzy główne kulturowe
wątki – czeskie, polskie i niemie-
ckie.Iterazmądrośćpowinnanam
podpowiadać–niezależnie,czyje-
steśmy,czyniejesteśmyobeznani
zfilozofiąAbelarda–abypodcho-
dzić do tych trzech wątków har-
monijnie,czylidostrzegaćichwza-
jemne relacje i uzupełnianie się.
Powinniśmyteżdocieraćdoistoty
tychkłębiącychsięnaŚląskukul-
tur,gdziezobaczymy,iżniematu
sprzeczności.Bowiemprzygłębo-

kiej analizie wcale wątek polski
iniemiecki–boonesąnajczęściej
przeciwstawiane–niesąiniemu-
szą być postrzegane jako wyklu-
czającesiękategorie:takalbotak.
OczywiściebyływdziejachŚląska
takiemomentyskrajne,gdziepol-
skośćiniemieckośćtychziembyły
sobieprzeciwstawiane,jakszcze-
gólnie czasy bismarckowskiego
kulturkampfu, jakokrespowstań
śląskich,czashitleryzmuczyko-
munizmu. Ale przecież dzisiaj –
wtymwedługmniejednymznaj-
lepszych okresów wdziejach no-
wożytnegoŚląska–powinniśmy
sięjużwreszcieumiećwznieśćtro-
chęwyżejwnaszejśląskiejfilozo-
fiipatrzenianaświat.Alejakjest?
Moje doświadczenia mówią nie-
stety, że jak przykładowo odra-
dzam manierę krytykowania
wczambułpowstańcówśląskich
–tomomentalniekrytykowanyje-
stemzapolskość,ajakpiszęonie-
mieckichwątkachnaŚląskualbo
publikujęwswychksiążkachzdję-

ciaŚlązokówwniemieckichmun-
durach – to natychmiast wylewa
się namnie oskarżenia o promo-
wanieniemieckości.Zczegosięto
bierze? Chyba z braku wiedzy,
znadmiaruemocjiiczasamizezłej
woli!

A już tak na koniec metodą
Abelardapokażmykilkaotaczają-
cychnassprzeczności.

SPRZECZNOŚĆ NIEMIECKA:
Niektórym niemiecka kultura
naŚląskunieodpowiada,ale jeż-
dżenieniemieckimiautamiimod-
powiada.

A teraz SPRZECZNOŚĆ POL-
SKA: Jedni polską kulturę kryty-
kujązanieudacznictwo,azdrugiej
stronygłoszą, jaktoudałosięPol-
sce namówić powstańców ślą-
skichnazrobieniepowstań,choć
onirzekomowcaletegoniechcieli.

OrazSPRZECZNOŚĆŚLĄSKA:
Ślązokjestwspaniały,ajednocześ-
niedupowaty.Iczyktośztegocoś
rozumie,bojatakinie.

szoltysek@szoltysek.com.pl

Śląskie TAK i NIE

Niektóre zjawiska tylko zpozoruwydają się być sprzeczne!

MAREK SZOŁTYSEK Pogoda Region

niedziela

Na dwa dni

Hej,hej,USA...
Niedawno amerykańscy fil-

mowcydowiedzielisię,żeBeet-
hovenkomponowałmuzykę.

– Co za genialny pies! – zdu-
mielisięamerykańscyfilmowcy.

***
Turysta wrócił z wycieczki

doArizony.
– To było straszne – opo-

wiada. – Nagle zostałem oto-
czony przez Indian! Indianie
przede mną, za mną, wokół
mnie!

–Icozrobiłeś?
– A co mogłem zrobić? Kupi-

łemodnichjedenztychkoców.
***
Jaka jest różnica między bo-

gatymabiednymmieszkańcem
Florydy? Biednysammyjeswo-
jegocadillaca. MAZ

BECZKA ŚMIECHU

sobota

GALERIA MARKA MICHALSKIEGO
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1}WYBIERZ, CO CHCESZ
I PRZYGOTUJ DANIE

a Główne składniki: serek biały, jogurt naturalny
a Pozostałe składniki: bakalie (rodzynki, suszone
śliwki imorele,migdały); orzechy: włoskie,
nerkowca, laskowe; owoce:maliny, truskawki, jabłka,
gruszki, pomarańcze,brzoskwinie, żurawina; wa-
rzywa: cebula, papryka, ogórek, rzodkiewka; jogurt,
kefir, lubczyk, kolendra,wiórki kokosowe, chrzan,
czosnek,mąka owsiana, cynamon,prawdziwe
kakao, koper i przyprawy (wszystkie, oprócz soli).

2}NAGRODY
MIESIĄCA

Autor najlepszego przepisu miesiąca otrzyma
w nagrodę bezpłatny 28-dniowy, indywidualnie
opracowany żywieniowo-treningowy program
odchudzający oraz wsparcie motywacyjne.

Usługa będzie dostępna przez nowoczesny
systemwideokonferencji na platformie www.sos-
odchudzanie.pl.Wyróżnienie miesiąca będzie
przepustką do walki o nagrodę główną.

3}NAGRODA
GŁÓWNA

3 tysiące złotych
i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania

Otrzyma go autor przepisu wybranego
przez kapitułę, w skład której wejdą:
a Konrad Gaca,
a znany polski kucharz,
a przedstawiciel grupy Polskapresse.

T
o nie koniec niespodzianek.
Spośródzwycięzcówkonkur-
sów miesięcznych kapituła
wybierzelaureatacałejedycji

akcji. Za najlepszy przepis otrzyma on
3tys.złnagrody.Zapraszamydozabawy.
Pokażmy,żedbanieosylwetkęmożeod-
bywać się ze smakiem i być kulinarną
przyjemnością!

Nasz konkurs zaczynamy od przepi-
sów z wykorzystaniem białego serka.
Ten wybór nie jest przypadkowy. Pro-
duktymlecznepowinnyzajmowaćstałe
miejsce w diecie, ponieważ zawierają
białko, tłuszcze, witaminy B2, B 12, D.
Znajdują się w nich też makro- i mikro-
elementy, tj. fosfor, siarka, magnez,
chlor, jod i wapń. Ten ostatni wpływa
szczególnienakondycjęirozwójukładu
kostnego.Potrzebnyjestwięcdzieciom
idorosłym,zwłaszczapo50.rokużycia,
ponieważ w tym wieku ich kości nara-
żonesąnaszczególnąłamliwość.Zaletą
produktów mlecznych jest również ni-
skazawartośćtłuszczów.Ztegopowodu
właśnie osoby otyłe lub dbające o linię
mogą, a nawet powinny, spożywać na-
biał także na kolację. Powinniśmy uni-
kać jedzenia go razem z pieczywem,
a więc węglowodanami, które w nocy,
kiedynaszmetabolizmzwalnia,odkła-
dająsięwpostacizwałkówtłuszczu.

Dla osób dbających o sylwetkę twa-
rogi,powstająceprzezkrótkotrwałepod-

grzaniekwaszonegomlekaioddzielenie
serwatki, które przechodzą odpowied-
nią ultrafiltrację, gwarantującą wysoką
jakość produktu, są bezpieczniejszym
źródłem białka i wapnia niż np. sery
żółte. Te ostatnie są znacznie bardziej
przetworzonąformąnabiałuimająprze-
ważnie mniej witamin, a dużo więcej
tłuszczu oraz sól, będącą wrogiem od-
chudzania.

Twaróg zawiera spore ilości białka
iaminokwasów,niezbędnychdobudowy
nowych tkanek. Poza tym znajdziemy
wnimtakiepierwiastki jak:magnezczy
wapń, który dobroczynnie wpływa
na kondycję zębów i kości oraz bierze
udziałwprocesiekurczliwościmięśni.

Serbiałypoprawiateżprzemianęma-
terii,adotegołagodziobjawyzatrućpo-
karmowych. Jego spożywanie jest pole-
cane osobom cierpiącym na chorobę
wrzodową, przy nadkwasocie żołądka,
atakżewstanachzapalnychbłonyśluzo-
wej jelit. Dzięki zawartości witamin

z grupy B poprawia on stan skóry oraz
zbawiennie wpływa na pracę narządu
wzroku. Ale uwaga: trzeba pamiętać, że
nie należy z nim przesadzać, bo nic
w nadmiarze nie jest zdrowe ani diete-
tyczne.Takżebiałyser.Stalełączonyzpo-
midorami może zczasem doprowadzić
dochoróbstawów.Dziejesiętak,bowiem
zawartewtymwarzywiekwasyredukują
przyswajalność wapnia, zawartego
w twarogu i tym samym sprawiają, że
w stawach odkładają się nierozpusz-
czalne kryształki wywołujące bolesne
schorzenia!

Dzisiaj rozpoczynamywielki konkurs kulinarny.Zasady są proste: z podanych poniżej składników
należy wybrać kilka i stworzyć pyszne danie. Czekamy na przepisy zgodne z regułami programu Gaca System.
Autor najciekawszej propozycji otrzyma cenną nagrodę miesiąca, a jego przepis opublikujemy w książce.

Serowe fantazje – wygraj
nagrodę za przepis

Chudnijzesmakiem–GacaSystem

Konrad Gaca

prezesStowarzyszeniaWalkizOtyłością,
specjalistażywieniowy,trenerklasy
MasterPropta

PATRONI MEDIALNI AKCJI :

1910539

PARTNERZYAKCJI :ORGANIZATOR AKCJI :

Składniki:
a 150 g twarogu
chudego
a 150 g jogurtu
naturalnego
a 2 łyżeczki wiórków
kokosowych
a odrobina kakao
naturalnego
a suszonemorele

Przygotowanie:
Do szklanej salaterki
nakładamyutartyse-
rek z jogurtem iwiór-
kami kokosowymi.
Całość dekorujemy
naturalnym kakao
i suszonymi more-
lami.

Składniki:
a 150 g twarogu
chudego
a 150 g jogurtu natu-
ralnego
a 100 g zielonego
ogórka
a łyżeczka posieka-
nego koperku
a pieprz do smaku

Przygotowanie:
Obranyistartynagru-
bej tarce zielony ogó-
rek łączymy ze zmik-
sowanym twarogiem
i jogurtem,doprawia-
mydosmakuświeżym
posiekanym koper-
kiemipieprzem.

Serowy eliksir młodości

Anielska serowa fantazja

PISZDONAS

Na propozycje przepisów
czekamy do 24 listopada.
Można je nadsyłać:
a mailem: dziennikzachodni@
chudniesz-wygrywasz.pl
a lub pocztą na adres: Centrum
Odchudzania Konrada Gacy,
ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin.

Z grona Czytelników co miesiąc
wybierzemy autora najlepszego
przepisu.

Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest KMMagnum Sp. z o.o.

Obok znajdzieciePaństwo
moje dwaprzykładoweprzepisy
naprzygotowanie posiłków
zbiałego sera.
CzekamnaWaszepropozycje.

KONKURSDLACZYTELNIKÓW–wygraj atrakcyjne nagrody
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J
ednymznajczęściejwymie-
nianych kosztów sukcesu
jest stres. Czym on tak na-
prawdę jest? Stres może na-

dejść wtedy, gdy pojawiają się
trudności w realizacji postawio-
nego sobie celu, a w szczegól-
nościwmomencie,gdyniedzia-
łająznanenamsposobyradzenia
sobie w podobnych sytuacjach.
Stresrodzisię,gdyzagrożonajest
realizacjaważnegodlanaszada-
nia lub wyznawanych przez nas
wartości. Na drodze do sukcesu
przed człowiekiem staje mnó-
stwo przeszkód – będących tzw.
stresorami,czyliczynnikamiwy-

wołującymi stres. Jedne z nich
mającharakternieoczekiwanych
zdarzeńlosowych– możetobyć
np.chorobanaszalubkogośzro-
dziny, wypadek samochodowy,
zwolnienie z pracy. Są to sytua-
cje, wobec których najczęściej
nie mamy wypracowanych me-
tod działania, a zatem musimy
podjąć decyzje co do sposobów
radzeniasobieztegotypustreso-
rem. Drugągrupęstanowiąstre-
sory mające charakter ciągły, ta-
kiejaktrudnerelacjezczłonkami
rodziny,złewarunkiżycia,prze-
ładowanie obowiązkami. Ciągłe
napięcie wywoływane przez te
stresory sprawia, że z pozoru
nieistotnezdarzenie,takiejaknp.
rozładowanabateriawtelefonie,
urasta do rangi życiowego prob-
lemu, który może doprowadzić
do poważnego kryzysu emocjo-
nalnego.

Stresować mogąnasnietylko
sytuacjenegatywne.Poważnymi
stresoramimogąstaćsięoczeki-
wanezdarzenia,którewielujed-

noznacznie kojarzą się pozy-
tywnie. Może być to np. ślub,
wakacyjna wyprawa, awans czy
rodzinne spotkanie przy świą-
tecznym stole. Powszechnie
przyjęło się uważać stres za zja-
wisko negatywne.

Natomiastwniektórychsytu-
acjachstresnietylkonieprzesz-
kadza nam w osiąganiu zamie-
rzonychzadań,alewręczmoty-
wuje do lepszego działania.
Każdyznasmabowiempewien

optymalny dla niego poziom
stresu, który sprawia, że dzia-
łamyefektywnie,dążącdo zało-
żonego sobie celu.

Aby skutecznie walczyć ze
stresem, należy najpierw umie-
jętnierozpoznaćjegoobjawy.Te
zaśmogąbyćbardzoróżneimo-
żemyjepodzielićnadwiegrupy.
Pierwsza z nich to objawy ty-
powo fizjologiczne, związane
zreakcjąnaszegoorganizmu,np.
przyspieszonebicieserca,dusz-
ności,poceniesię,wzrostnapię-
cia,bólgłowy,suchośćwustach
czyzmęczenie. Zdrugiejstrony,
mamy objawy psychiczne – ta-
kiejaknieuzasadnionyniepokój,
rozdrażnienie, łatwość wpada-
nia we wzburzenie i gniew, nie-
zadowolenie, strach, problemy
ze skupieniem się, kłopoty ze
snem czy głębokie poczucie
niesprawiedliwości.

Stres na szczęście można os-
woić, choć nie każdemu przyj-
dzie to łatwo. Sposobów jest
wieleikażdypowinienodnaleźć
swójwłasny, pozwalającynaob-
niżenie poziomu stresu. Ponie-
waż nie sposób wymienić
wszystkich możliwych sposo-
bów na oswojenie stresu, dla-
tego zachęcam do szukania ich
na własną rękę.

Najważniejszym elementem
walkizestresemjestjednakpro-
filaktyka.To,czydamysiępoko-
nać stresowi, zależy w dużej
mierze od naszego stylu życia.
Znalezienie równowagi pomię-
dzy pracą a życiem osobistym
w pewnym stopniu pomoże za-
pobiegać sytuacjom stresują-
cym. Osiągnięcie równowagi
sprawi,żenawetwsytuacjitrud-
nejinieoczekiwanejłatwiejnam
będzie sobie poradzić.

I
nwestycje mają to do siebie,
że zawsze brana jest
pod uwagę stopa zwrotu

z tego, w co inwestujemy. Wie-
dza o inwestowaniu jest wtórna
do decyzji, czy chcemy w ogóle
podjąć ryzyko inwestycji. Bez
względu na status, czy to przed-
siębiorcy, czy to pracownika
etatowego, warto od czasu
do czasu zatrzymać się, aby po-
liczyć, co przyniosła nam nasza
praca, bo czy sukcesy i porażki
to jedyny algorytm wyliczania
wartości? Najczęściej nie inte-
resuje nas cena porażki i wolimy
jej siostrę, czyli sukces. Jak za-
tem możemy wycenić sukces
w pracy z pozycji inwestora?

Wybór domu
maklerskiego

Jeśli nasz czas to kapitał,
a pracodawcę porównamy
do domu maklerskiego, to warto
jest go poznać bliżej, zanim
otworzymy rachunek inwesty-
cyjny. Rankingów pracodawców
czy branż jest wiele, podobnie
jak prognoz gospodarczych. Jaki
jest sens inwestować w zawód,
który jest schyłkowy? Rozpoczę-
cie współpracy z korporacją za-
pewne napawa dużą nadzieją
na sukces, szczególnie tych, któ-
rzy mogą inwestować swój czas
w dłuższej perspektywie. W kor-
poracjach mówi się o przywód-
cach, kulturze organizacyjnej
czy ścieżkach kariery. Są jasno
określone role, mierniki i kryte-
ria oceny oraz hierarchia, która
wraz z kategorią zaszeregowania
w pewien sposób determinuje
wartość sukcesu. Za elementy

ponoszonej ceny można wtedy
uznać ilość lat spędzonych
na firmowych spotkaniach, od-
prawach, przygotowaniach ra-
portów i planów aktywności, po-
dróżach służbowych, zjedzo-
nych fast foodach, godzinach
stresu pracy pod presją i niepo-
koju o politykę firmy. Ci, którzy
decydują się na samodzielne in-
westowanie, zapłacą podobną
cenę, jednak z większym wpły-
wem na tempo inwestowania.

Portfel inwestycyjny
Kto trzyma kalendarze zapi-

sane tym, co robimy w życiu,
aby osiągać sukces? Wynalazca
Thomas Edison miał ponad

3.500 notatników, a ich strony
stanowiły prace nad zaledwie
wybranymi patentami. Jeśli za-
tem spisalibyśmy wszystkie
działania związane z pracą, by-
łaby to chyba bardzo długa li-
sta, bo nasza praca stanowi mi-
nimum 1.750 godzin rocznie
do około 65. roku życia. Pracu-
jąc nabywamy swoiste akcje,
przez co poszerza się zbiór ak-
tywów. Mimo że czasami po-
święcamy się w imię poczucia
obowiązku, rynek może wcale
tej akcji nie wycenić wysoko.
Można spekulować, że najbar-
dziej wartościowe są te akcje,
które są związane z wykorzy-
staniem naszych talentów.

Niestety, nawet po ich zakupie
nie siadamy wygodnie w fotelu,
bo większość z nas ma świado-
mość, że poszczególne ele-
menty portfela inwestycyjnego
charakteryzują się różnym
zmiennym poziomem do-
chodu i różnym poziomem ry-
zyka związanego z ich posiada-
niem.

Gwarancja zwrotu
z inwestycji

Gdyby sama ciężka praca po-
płacała, to wszyscy pracoholicy
byliby miliarderami. Tymcza-
sem wielu pracoholików wy-
pala się zawodowo i niestety
nie żyje z dywidendy, bo jej nie
ma. Najczęściej muszą zwolnić,
aby nabrać sił i kiedy wracają
ponownie na giełdę sukcesu, to
zapewne z inną perspektywą
niż gdy ją rozpoczynali. Jest też
loża uzależnionych od sukcesu
i w tej grupie z wypaleniem
bywa różnie. Powiedzmy sobie
więc szczerze – nie ma żadnej
gwarancji zwrotu z inwestycji,
którą ponosimy.

Elastycznadefinicja
sukcesu

Aby ostatecznie oszacować
cenę sukcesu, warto wziąć
pod uwagę inne obszary życia
poza pracą.

Jaka jest cenamiłości?
Rodziny?Przyjaźni?
Relaksu iwolnego
czasu? Zdrowia?

Ile warty jest sukces w pracy,
który przypłacamy kosztem in-
nych sukcesów?

Całe szczęście każdy z nas
ma swoją definicję sukcesu
i tylko my wiemy, czy było
warto go osiągać. A co, jeśli nie
wiemy? Zmiana definicji suk-
cesu umożliwia przeważnie
rozwiązanie tego problemu.

Konsultantka

tel. 530 846 973

w godz. 10-15

Agata Ogrodowczyk
www.smgkrc.com

Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie

ze stresem związanym z Twoją

karierą lub pragniesz odnieść

sukces, lecz nie wiesz, jaką

zapłacisz za niego cenę, zadzwoń

i umów się na bezpłatne konsul-

tacje z doradcą personalnym

SMG/KRC HR.

Konsultacjezadarmo!

Nasz poradnik w internecie
www.dziennikzachodni.pl/gratkapraca

Strona przygotowana we współpracy z firmą SMG/KRC HR

Agnieszka Michalska-
-Rechowicz, niezależny
konsultant personalny
i praktyk rozwoju
(ICC, CIPD).

Adres do korespondencji: SMG/KRC Poland Human
Resources, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice

a W drugim etapie programu organizatorom udało się dotrzeć
z informacjami o projekcie do ponad 1000 firm.
a Zgłoszenia do konkursu przesłało aż 500 studentów,z których
wybranych zostało 17 stażystów.
a Jak będzie teraz – w trzecim etapie? To zależy także od stu-
dentów i absolwentów oraz firm fundujących płatne staże. Ale
zapowiada się super! Zgłoszenia już są. Jakie? Sprawdź i TY!

JakKarieranaStart robi... karierę

Jak wyliczyć cenę 
sukcesu w pracy?

Zapraszamydo internetu– www.karieranastart.pl

Sukces to również stres i skrajne  emocje

Stres na szczęście
można oswoić,
choć nie każdemu
przyjdzie to łatwo

Bartosz Fajfer,
psycholog i doradca
personalny
SMG/KRC Poland
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Nieruchomości

Mieszkanie sprzedam
aBędzin- Syberka, 2 pok. 39mduży bal-
konXp. (32)296-74-45, 664-02-63-63

aCentrumBytomia 76m2 / do zamiesz-
kania/ i 120m2 / ul. Dworcowa /. Tel. 608
654 300.

aChorzówSzczecińska 33m512-528-508

aChrzanówPółnoc tel. 506-647-661.

aK-ceGrażyńskiego, 52m2, 2 pok. 210
tys. 1 piętro, osobneWC, 604-110-001.

aK-ce, os. Paderewskiego 68m2, 3 pok.,
widok na stawy, 32/255-29-79,
664062664

aKraków,mieszkanie 58m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, 504-236-962

aM4, komfortowe, K-ce, 508-715-183

aPiekary Śl. Os.Wieczorka, Os. Sowiń-
skiego, Centrum,Os. Powstańców1,2,
3,4-pok. od 73 tys. 504-264-643Domus

aPiekary ŚląskieM3, 43m2, 4 piętro, bez
pośredników, pilnie 507-951-099

aRybnik Św. Józefa, 4 pok. 70m2, VII p.
145 tys. noweokna, gładzie. 601515995

aUstka - Sprzedamumeblowany
Apartament 43,4m2,NaWydmie,
250mdoplaży. Tel. 507-030-094

aZawiercie,M-4,64m2, do zamieszkania
od zaraz, okazyjnie! 607-656-395.

Mieszkanie kupię
aFOCUSSSosnowiec każde. 32/2661060

aK-ce, za gotówkę, prywatnie 609527827

aKupię zadłużonemieszkanie spółdziel-
cze lub sp. lokatorskie,możliwa zamiana
lub rozliczenie gotówką. Tel. 513-060-808

Mieszkanie dowynajęcia
aChorzówpo remon.-kaucja 888-909-491

aDąbrowaGórnicza, dowynajęcia firmie
komfortowemieszkanieM-3, bdb lokali-
zacja 502-253-797

aGołonóg - pokój, 721-761-261

aK-CECentrum36m2, pokój, kuchnia,
wc, balkon, 700zł, 503-631-751,
504-719-732

aK-ce Śródmieście, 2 pokoje, po remon-
cie. 505-980-877

aK-CEUniwersytecka, 2pok, 38m2, (kau-
cja)mogąbyć studenci, 697-115-258

aK-ce, pokój dowynajęcia, 501545455

aK-ce, pokój, 797-631-768

aKawalerka dowynajęcia Piekary Ślą-
skie, bez pośredników. 664 639 675.

aMPark -Hotel PracowniczywMysłowi-
cach, ul. Fabryczna 7, 600 zł/m-c, TV,Wi-
-Fi, 666-500-200

aMysłowice, 60m2, tel. 509-285-127

aNocleg od 15 zł od osoby dla firm i zako-
chanych par, 502-022-492

aRudaŚląskaBielszowicemieszkanie
nieumeblowane 602-863-570

aS-c 1-pok., Centr. 42m, kuch., łaz.
umebl. 12/421-53-07, 668-566-885.

aS-cCentrumM3, 506-770-333

aS-cCentrumumebl. pokój, kuchnia, ła-
zienka 35m2, 650 zł+media. 603-562-198

aS-c Pogońbez pośred. 511-767-893.

aS-c ul. Ceglana 9,mieszkania z anek-
semumeblowanym. 694 366 085.

aS-CZagórze 2 pok. IIIp. bloki.
784753646

aS-CZagórze, kawalerka, 501-303-839.

aS-c, pokój umeblowany. 504-763-748

aSiem-ce Śl. dużemieszkanie dowynaję-
cia (12)283-96-34, 602-885-675.

aSkoczów, 75mkw., 1,2 tys. zł +media+
kaucja, listopadgratis, 501-132-781

aSOSNOWIEC, pokój. 506-919-764,
501-484-207

aTYCHY,M-3, po remoncie. 601-441-474.

aTychy,M4, ładne, umeblow. 517194168

Mieszkanie zamienię
aChorzówAmelung 38m, 2 pok. Blok z
c.o.w zasobachPGM.Nawiększe
518-601-008

Domsprzedam
aA jeśi chcesz sprzedać dom, kamienicę,
działkęwpromieniu 20 kmodPiekar Śl.
dzwoń 32/767-85-21, 504-264-643Domus

aB-nMałobądz 127mdz. 440m
503981302

aBędzin- Łagisza, domdo remontu, bdb
lokalizacja 505-023-182, 501-527-586

aCZĘSTOCHOWA, 150m2, zadbany, 5 po-
koi, z ogrodem, dz. 4100m2, 605-955-345

aDom117m2nadziałce 750m2+2dział-
ki rolne pow. 7790m2Leśniów,
662-183-287.

aDomgóralski k/Mszany. 607-030-802

aJawornica, dom2poziomowyponad
100m2, działka 7a, 2 bud. gosp.
721-580-227

aJURA, gminaKlucze. Gospodarstwo 1
ha z domemdo remontu, 139 tys. zł., Nie-
ruchomości na Jurze - 669 923 183.

aOrzesze Zgoń, dom+działka tylko za
2549 zł/m2, tel. 606-747-239

aOrzesze, okazja! Dompo kapitalnym re-
moncie, 310 tys. zł, 508-544-555

aPiekary Śl. Kamień dom110m2, dz.626
m2, 320 tys. 504-264-643Domus

aRybnik- dom i działka 10 arów, 250 tys.
zł, 608-242-468

aZawiercie, nowydom140m2,
601246715

Lokale użytkowe sprzedam
aBytomcentrum42m2naprzeciw szpi-
tala naBatorego sprzedam/wynajmę.
Tel. 608 654 300

aBytom-centrumodstąpię lokal gastro-
nomiczny zwyposażeniem. 881 228 838

aGliwiceCentrum, lokal 42m2, parter.
Wynajmę lub sprzedamTel. 32/270-02-
18, 784-33-89-68

aK-ce, ul. Panewnicka, 66m2, po remon-
cie, odstąpię, niski czynsz. 502-099-520

aOdstąpięDrinkBar 120mgłówne centr
umChorzów512-358-327 dzw.po godz.12

aOdstąpię sklep spożywczywBytomiu
ok. 100m2.Niski czynsz. Tel. 530 883 763.

aRybnik, ul. Chwałowicka nowąmyjnię
samoch.samoob. 5-cio st. 505-008-778

PracownięRTGwChorzowie działa-
jącą od 12 lat, zakres usług- radiolo-
gia klasyczna,duża ilość zlecenio-
dawców. 501-747-732, 502-033-486

Wisła. Dompogeneralnym remon-
cie. Spokojnadzielnicawillowa, 20
min od centrum.425.000, tel
604-264-317.

1944785/00

Rabaty!
Ogłoszenia drobne

Handlowe i Usługi

Minimoduły

Usługi, Handlowe, Gastronomia

OFERTA JESIENNA

Zapraszamy do biur ogłoszeń

(adresy na stroniewww.dziennikzachodni.pl) tel. 32 634 23 29

e-mail: reklama.katowice@polskapresse.pl

-30%

-20%

-60%

1944785/00

REKLAMA 1997051/00

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
- działka nr 1603/16, km. 6 dod. 7, obręb Piekary Wielkie, o powierzchni 0,0294 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków

jako tereny zabudowy mieszkaniowej (B), dla której w Sądzie w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW nr 11112.
- Właściciel: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej. W najbliższej okolicy znajduje się zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna oraz usługowa. Zabudowana jest budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym o pow. 138 m2,
w którym prowadzone są działalności handlowo-usługowe.
Na przeznaczonej do oddania w dzierżawę części działki znajduje się kiosk o pow. 25 m2 będący własnością osoby prawnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, teren, na którym zlokalizo-
wana jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem B 125U – tereny usług, Uchwały nr LIII/517/06 Rady Miasta w Pieka-
rach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Piekary Śląskie w obszarze pierwszym. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów
administracji, turystyki, oświaty, zdrowia, łączności, kultury i centrów wystawienniczych. Przeznaczenie uzupełniające: zgodnie
z ustaleniami zapisanymi w §10, ust. 3, pkt 3.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej, zabudowanej, obejmującej część działki nr 1603/16 o powierzchni
25 m2, na której znajduje się kiosk, będący własnością osoby prawnej.

Cel dzierżawy: prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Okres dzierżawy:
Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 250,00 zł netto miesięcznie.
Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do końca każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego może być co roku pod-
wyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84,
w pokoju nr 1, w terminie do dnia 5 grudnia 2012 roku włącznie. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę dokonania
wpłaty gotówki w kasie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzier-
żawny. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy.
Nakłady na gruncie w postaci kiosku stanowią wartość 3.107,60 zł brutto. Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany
jest do zwrotu nakładów właścicielowi kiosku. Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest przedłożenie w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu porozumienia zawartego w formie pisemnej pomiędzy właścicielem kiosku a Dzierżawcą wy-
łonionym w przetargu w zakresie uregulowanych zobowiązań i braku roszczeń. Porozumienie, o którym mowa wyżej, należy przedłożyć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. Po bezskutecznym
upływie terminu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przed-
łożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji
następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
- w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej –

aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu),
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami umowy dzierżawy,
- oświadczenie o zwrocie właścicielowi kiosku nakładów poniesionych na gruncie w postaci kiosku w wysokości 3.107,60 zł brutto,
- oryginał dowodu wpłaty wadium.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić
pełnomocnictwo.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bytomska 92, pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy
Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Piekarach
Śląskich przy ulicy Śląskiej, przeprowadzony został w dniu 2 października 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – pok. 201,tel. 32 39 39 343, fax 32 39 39 416.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony,

na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej.

REKLAMA 1989093/00
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aZabrze, okazja! Biurowiec 1000m2,
wartość 1,5ml cena 550 tys.zł,
508-544-555

aZawiercie centrum lokal 50mdobra lo-
kalizacja lubwynajmę 501-465-015

Lokale użytkowedowynajęcia
aChorzówCentrum210m.Wysoki stan-
dard niska cena 603-868-293.

aCieszynCentrum, lokal użytk. 45m, bdb
lokalizacja, na sklep, usługi. 504-77-44-75

aDGścisłe centrum, lokal 50m
696169511

aMyjnię parową samochodowąwynaj-
mę. Sosnowiec 536-911-116

aOdstąpie lokal zwyposażeniem - obec-
nie bar około 100m2. K-ce Józefowska,
518-471-066; 503-823-283.

aRudaŚl. Halemba- nowe lokale (10me-
trówod Intermarche) 602-11-22-64

aS-cModrzejowska 32mwyrem.wpod-
wórku na usługi, sklep biuro 603-562-198

aS-CZagórze, pawilon 34m, 503-573-542

aSosnowiec- Zagórze, dowynajęcia lokal
handlowy 200m606-873-541

GLIWICE- ścisłe centrum - lokal na
parterze dowynajęcia tel.
601-424-929

D-GReden, od 40do 100mnakażdą
działalność, tel. 783-833-555

CHORZÓW- ścisłe centrum - lokale
dowynajęcia na każdądziałalność,
handel, biura, tel. 32 / 239-77-77

TYCHYcentrum - odstąpię pub z
dyskoteką.Tel. 501-727-376,
www.magicclub.com.pl

RACIBÓRZul. Bosacka 61- dowyna-
jęcia - biura 37m2 lokale naparte-
rze opow. 68m2oraz 331m2wkom-
pleksie handlowymnakażdądzia-
łalność - tanio tel. 601- 83-44-42

KATOWICEul. Gliwicka 125 - dowy-
najęcia - biura 60m2, 52,5m2 tel.
601-83-44-42

Lokale użytkowewynajmę
aPoszukuję lok.handl. dowynajmu ścisłe
centrum: Siemianowic Śl.,Olkusz,Mysz-
ków,Częstochowa,Zawiercie,Dąbrowa
Górn.,Świętochłowice, Gliwice, Zabrze,
Bytom, Piekary Śl.,TarnowskieGó-
ry,StrzelceOpolskie, Opole, Kluczbork,
Kępno 792-248-219

Działki, grunty sprzedam
aBOJSZOWY, pole rolne o pow. 4.590m2,
zmożliwością przekształcenia pod zabu-
dowę, c.29zł/m2. Bez pośr. 880-612-157

aDziałka 1617m2,Myszków,
503-016-848.

aKatowice - Ligota, teren
inwestycyjny 10.700m2, z
pozwoleniemnabudowę
hali produkcyjno-magazynowej.
Tel. 601-424-414.

aKoszęcin- działki 1450m2, 2500m2,
2700m2 sprzedam. Tel. 600-789-258.

aKroczyce budowlana. 32/360-48-94

aNoweChechło działka budowlana
sprzedam tel.32/384-91-60, 607-571-775

aOrzesze, okazja! Działka budowlana 700
m2 - 45 tys. zł, 508-544-555

aPiekary Śl. Dąbrówkaul. Przyjaźni, dzi-
ałka budowlana 160m2 zmożliwością
usług 30 tys.504-264-643

aSprzedamdziałkę budowlanąw Jaworz-
nie- Jeleniu. 32/616-73-56

aŻory/Jastrzębie 1420m2, budowl,me-
dia, pięknie położona. 502-099-520

Działki, grunty kupię
aDziałki budowlane przy głównych dro-
gach kupię, Śląsk, 513-195-005

Gospodarstwa
aSprzedampiękne gospodarstwo,
www.perla-biesczad.pl tel. 603-688-884

Wydzierżawię pomieszczenia po
byłej ciastkarniw Jaworznie przy ul.
11 Listopada 2a. Informacje tel.
(32)616 30 51 odponiedziałkudo
piątku od 7.00-15.00.

NIEWIESZE (okoliceGliwic) nad za-
lewempławniowickimatrakcyjne
działki rekreacyjno-budowlaneo
pow. ponad 7a, tel. 788-455-810

Garaże
a“E.Więckowski” (32)4730-995. Garaże
ocynkowane,wiaty. Schowki budowlane.
Produkcja.www.blaszoki-bramy.pl.

a“Prosper” (32)4707-100 garaże blasza-
ne, bramy, kioski, altany. Obiekty gospo-
darcze.Wyprzedaż. 601-942-409.

aAbsolutnie najtańsze garaże blaszaki,
32\440-12-66, 662-762-065

aAtrakcyjna jesienna promocja, ocynko-
wana także konstrukcja,
18/332-00-18, 18/332-00-23, 795 477 296.

aBardzo tanio garaże -Producent, Raty.
18/334-21-19, 32/475-10-25, 514-176-410

aBramy, garaże blaszane tel. 32/264-
41-19, 694-758-758

aGaraże blasz., producent, 608-777-040.

aGaraże blaszane bramy raty 608-648-
356 i 18/333-11-87

aGARAŻEocynkowane, schowki budow-
lane-Najtaniej! 32/739-90-00, 693-600-
800,www.garaze.rybnik.pl

Pośrednictwo
aBARBARAFREJDomus 504-264-643,
32/767-85-21, Piekary Śl. i okolice

Inne
aDocieplanie budynków, elewacje.
Tel. 790-290-033

aGołonóg - pokój, 721-761-261

aK-ce, pokój dowynajęcia, 501545455

aKompleksowe remontymieszkań i do-
mów. Tel. 536-381-880

aSOSNOWIEC, pokój. 506-919-764,
501-484-207

Handlowe

Elektronika, komputery
aKserokopiarkaA3, 1150 zł. 792-548-246

Garażeblaszane. Bramygarażowe.
Kojce. Transport.Montaż gratis - ca-
ły kraj! Raty. Producent 34/387-15-
51, 32/4453420, 18/3344504,
604397105,www.konstal-garaze.pl

Garażeblaszane, bramygarażowe.
Transport,montaż gratis ! Raty ! -
www.stalmex.net 600 962 279; 660
428 745.

Antyki
a“RETROPOL” kupuję starociemeble bi-
beloty likwidacjamieszkań 604-693-124

aAntyki kupię.Meble, obrazy, srebra, ze-
gary. Gotówka, uczciwie, 605-255-770

aAntyki. Złote, srebrnemonety, bankno-
ty, zegarki, srebrnewyroby,widokówki,
odznaczenia, starocie. Uczciwie!
Gotówka. 32/251-57-54, 691-376-075.

aKupię starocie, zegary, zegarki na rękę,
monety, obrazy, porcelanę. 32/2663232

aSprzedam/zamienię pianino 660482319

Maszyny, urządzenia
aCykliniarki- sprzedam, 693-831-748

aKupięmaszyny szwalnicze 880110024

aŁożyska, skup-sprzedaż, (32)271-27-52

aTokarki, frezarki i innemaszyny - kupię.
Tel. 668-779-566

Materiały budowlane

Tekstylia, odzież

Meble

aMeble biurowe, kolorwiśnia, stan bdb.
100 zł/szt sprzedam, tel. 792-548-246

Więźbydeski Tartak 501-610-959

Poromocyjna sprzedaż kotłówwę-
glowych i gazowychRudaŚl. 11 ul.
Bielszowicka 110 tel. 608-387-002

Kupię przedwojenneobrazy, zega-
ry,meble, porcelanę, biżuterię, sre-
bra, rzeźby, itp, 601-428-898.

Krzesła. Stoły. Loże - Producent.
Wyprzedaże ! ! ! P r omoc j e ! ! !
32/351-32-20 do 2,www.demico.pl

British Clothes
Angielska Hurtownia Odzieży Używanej

CREAM 28 zł/kg

Tel. W. Brytania 004407512454152
603068695

Dostawa gratis

REKLAMA 1982405/00

Kolekcjonerstwo, Sztuka
aArkadia - skup i sprzedażmonet i bank-
notów, Katowice, 32\251-16-43,
500-223-234

Foto, książki
aANTYKWARIAT i KSIĘGARNIATEZEUSZ
Skupujemyksiążki i księgozbiory. Dojeż-
dżamyGotówka 698110400

Inne

aDrewnoopałowe, 90 zł. 692 263 493.

aEkogroszek polski i czeski, groszek,
orzech, kostka,miał, flot, koks - luzem iu
workowany. Drewno kominkowe, piaski,
żwiry, kruszywadrogowe, sól drogowa
luzem iworkowana, kostka brukowa II
gat, gruz betonowy. Transport od 2 do 26
ton. Latemniższe ceny! (32) 221-19-53,
(32) 221-40-86, 604-282-216

Monety, banknoty, znaczki kupię,
gotówka. Dojazd 33/8189010

Drewnokominkowe110zł510272120

CHOINKI żywe, hurt, detal, jodła,
świerk, kl. I, 32/4490059, 502511082

Motoryzacja

Osobowesprzedam

AUDI i innemarki, od 1997r., Gotów-
ka, umowaod ręki Dojazd
518965065

AUTO-SKUPGotówka, 509-908-097

AutoskupTel., 32/279-57-95

Auto-SkupGOTÓWKA,ODRĘKI !!!
Śląsk. Dojazd !!! Tel. 510-750-800

Auto- skup- kupięwszystkie płaci-
mynajwięcej!!!, Dojazd 792-31-31-31

Auto Skup, gotówka !!!
32/246-25-87

AUTA-AUTO-SKUPsuper ceny sku-
pu!, ChorzówKrakowska 8. Kontakt :
(32)249-52-10 ; 601-480-570

AUTAKUPIĘ, GOTÓWKA602322233

REKLAMA 1225776/03

2000357/00
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aMercedesB, 180CDI, 08r. 513-725-521

Osobowekupię

aSkup samochodównawagęwydajemy
zaśw. zwrotOC, lawetaCh-ów246-25-87

aAbsolutnie autoskupwszystkie złomo-
wanie. Gotówka! Katowice 505-939-555

aAuta - autoskup, tel. 880-756-872

aAutoskup -Gotówka, Rybnik 604 793 348

aAutoskupwszystkiemarki, 515-274-430

AutoSkup całe, rozbite, skorodowa-
ne. Każde - osobowe,dostawcze.
Złomowanie, gotówka! 503-302-263

Autoskupwszystkie gotówka 100%
satysfakcji sprzedawcy 322919127

Auta-gotówką. Sosnowiec, Śląsk
Osobowe. Terenowe. 518-96-50-65

Auta-gotówką. Sosnowiec, Śląsk
Osobowe. Terenowe. 518-96-50-65

Auta-gaz po 97r. kupię 518-96-50-65

Auta kupię gotówką - każde,natych-
miast, płacę najlepiej ! Chorzów
501-172-900, 32/249-53-03

AUTA - SKUP -GOTÓWKA!!!!!!!!!!!!!!
Osobowe. Dostawczeod 2000 r. 501-
192-671, 502-656-149

Auto Sosnowiec. Skup. Gotówkaod
ręki, 1995-2010 każdy, 509-529-614,
32/785-33-77. Będzin, Długa 50

Autoskup: 514-077-737; 791-504-901

Autoskupwszystkiemarki osobowe
i dostawcze stanobojętny. Najlep-
sze ceny! 514-012-642; 600-496-470

AUTOSKUPkażdy samochódosobo-
wy i dostawczy. ChorzówZgrzebnio-
ka 15a, 32/ 793-94-11; 660476276.

Autosalon-skup zagotówkę samo-
chodów1991-2006r. Przyjeżdżamy!
Kulturalna, profesjonalna transakc-
ja. ZwrotOC, 602-322-233

aChorzówAutoskupgotówka, cale, roz-
bite, skorodow. 501-172-900; 249-53-03

aKupię auta osobowe i dostawcze do
1000zł stan obojętny, 798-718-455.

aKupięAuto najchętniej odPierwszego
Właściciela do 100 tys/km, 660-789-290.

Użytkowe sprzedam

Użytkowekupię
aAutoskupgot. 501-172-900; Chorzów

aKupię Forda Transita tel. 600-766-124

Części,wyposażenie sprzedam
aAkumulatory, 32/253-99-59

aCzęści samochodowe, 32/253-99-59

aLakiery samochodowe, 32/ 253-99-59

aOpony zimoweKormoran 13/185/70 Ta-
nio sprzedamTel.663-324-547

aSilniki, części 32/246-25-87; 503918822

Usługi
a“ABM”autogazmontaż, serwis, opony,
mech. 32/2672062, 2669423, 501721368

a“AUTOGAZ-Market-Pol”. Najtaniej na
Śląsku. Katowice, Bytkowska 1B, rej.
MTK. 32/258-97-98

aAutogazAPSS-c, Plonów21, tel.
32/2912996www.autogaz.sosnowiec.pl.

aAutogazProcar Katowice 32/730-25-26

aAutogaz. Bytom - super oferta sekwen-
cyjnywtrysk gazu od 1790 zł., 607843171.

aEURO-HAKI, e20, 32/248-20-74 RudaŚl.

Finanse biznes

Kredyty, pożyczki
aPożyczka bezBIK do 10.000 pln.Wysoka
Przyznawalność! Szybko, bezpiecznie z
dojazdem. Tel. 32/253-73-92;
728-874-259

aNajtańsze chwilówki 300 -1500PLN,
ambulancebanking.com, 601-413-414

Autozłomowanie 32/ 793-94-11

AutoSkupChorzówTel. 32 249-52-10

Chwilówki 500 zł, 250 zł najtaniej,
natychmiast bez zaświadczeńwdo-
muklienta tel. 32/280-40-70

a“AgencjaCash-Pol” Pożyczka do 1500

zł. Tel. (32)267-40-27, 510-705-405

a“CREDITONE” - pożyczki, chwilówki,

od 300 - 3000 zł - czyścimyBIK,

512-860-680

“AGART” -CHWILÓWKI !!!
20 lat na rynkuusług finansowych.
Nie przepłacaj za taką samąpożycz-
kę! Sprawdź!
Katowice, ul.Mickiewicza 28/4, Ip.
tel. (32)353-32-29
Zabrze, ul.Wolności 294
tel. (32)278-53-30
Gliwice, ul. Zwycięstwa14/17, Ip.
tel. (32)337-36-30
Tychy, Aleja Piłsudskiego 1
tel. (32)724-80-15

“AGART” -CHWILÓWKI !!!
20 lat na rynkuusług finansowych.
Nie przepłacaj za taką samąpożycz-
kę! Sprawdź!
Jastrzębie Zdrój, ul.Wrzosowa12A
tel. (32)471-18-02
Żory, ul.Moniuszki 28
tel. (32)434-02-06
Rybnik, ul. PowstańcówŚląskich 7
tel. (32)433-10-83

“Chwilówki Śląsk” 500zł! Natych-
miast bez zaświadczeńodocho-
dach, z zajęciami komorniczymi
32/733-47-33, 32/781-67-81

“Aureus” - chwilówkaod 150zł do
500złwdomuklientawypłata naty-
chmiast 32/282-01-12, 33/497-55-60
www.chwilowkijasnezasady.pl

“AHU”absolutnanowość!Oddłuże-
nia pod zabezpieczenie hipoteczne
nawet z opóźnieniamiwspłacie.
Kredyty gotówkowe,konsolidacyj-
ne,chwilówki. 32/281-95-37;infoli-
nia: 801-000-626.www.niktex.pl

a“Gwarant” -Pożyczki, chwilówki bez
zdolności kredytowej, do 30.000 zł,
Chorzów, ul. 3-goMaja 93, 533-202-604

a“MARTOM” -KredytyNOWYprodukt!!!
Chwilówki przyjazneKlientowi!!!
Zadzwoń i zapytaj owarunki. Bytom, tel.
(32)283-01-47, Katowice, Sosnowiec,
Będzin, Czeladź, tel. (32)777-20-00

aAmoże chwilówkado 3600 od ręki, spła-
ta od 3-6m-cy, 32/202-55-45, 502459244.

aANTYKI -lombardS-c 32/266-32-32

aAtrakcyjne jesienne rabaty !
BBPOŻYCZKI: od 200-1000 zł bez BIK.
Szybko, tanio, dyskretnie, duża przyzna-
walność, przyjazna pożyczka !
sms/tel “pożyczka” 886-450-002

aAtrakcyjne kredyty dla firm i osób pry-
watnych, również na oświadczenie, odd-
łużamypod zastawhipoteczny kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, samochodo-
we, hipoteczne i chwilówki. Tel: 500-113-
443, 513-093-347, 32/247-37-96

aAtrakcyjne kredyty gotówkowe, konsol-
idacyjne -Honorujemyopóźnienia. Chwi-
lówki bezBIK-u, bez zaśw. o dochodach, z
zajęciami komorniczymi, (32)370-15-58

A80 tys. rata 543 zł, (32)415-32-82

A 50.000 rata 889 zł, (32)423-56-17

A 30 tys. rata 585 zł, (32)422-50-42

A 15 tys. rata 297 zł, (32)455-68-65

A 10.000 rata 202 zł, (32)470-48-15

Absolutnie najlepszy kredyt nado-
wód !!! Działalność naoświadcze-
nie bezZUS i US. Umowaopracębez
zaświadczeńo zarobkach. Pożyczki
bez zdolności kredytowej. Działal-
ność bezdochodów lub ze stratą.
Dla Emerytów i Rencistów - bez
ograniczeńwiekowych.
Telefon 531-907-709,
kasa.na.czas@gmail.com

Ale gratka!NowapożyczkabezBIK
Dojeżdżamydoklienta, 602-798-968

Ale bardzo szybkie pożyczki i chwi-
lówki, również dla firmnaoświad-
czenie do 50.000! Dojeżdżamy -Cały
Śląsk, 728-874-276, 668-681-880

Ale 50 000 rata 369 zł, (32)427-01-67

Ale 10 000 rata 179 zł, (32)433-27-38

Ale 10 000 rata 179 zł, (32)433-27-38

Aktualnie pożyczkaPROFIRMOWA
dla prowadzącychdziałalność
gospodarcządo 50.000 zł bezBIK-u!
Dużaprzyznawalność! 668-681-846

Adom - konsolidacja - obniż swoje
raty o 50%, oddłużenia, spłatawin-
dykacji, tel. 530-618-799

Ale szybkagotówka - nawet 5000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych for-
malności.
Provident: 600 400 170
7dniw tygodniu 7:00-21.00

Ale numer! DogodnedlaCiebie po-
życzki nadowolny cel, 509-708-811

Ale hipoteki, konsolidacje, bez zdol-
ności kredytowej, 32/781-79-46,
697-909-719

Atrakcyjnapożyczkanadziałal-
ność, szybko, sprawnie, bez zbęd-
nych zaświadczeń, 514-443-715

AtrakcyjnapożyczkabezBIK i opłat
wstępnychdo 6.000 zł. BankCi od-
mówił?Mypomożemy! 515-876-314

Atrakcyjnapożyczka 500zł natych-
miast całewojewódz. 32/350-15-15

Atrakcyjna chwilówka 500 lub 250 zł
bez zaświadczeń, natychmiastw
domu.Cały Śląsk. EUROMAX tel.
32/240-83-20, infolinia: 0801-003-302

Ale szybkapożyczkabezBIK, długi
okres kredytowania,wysokie kwoty
! Chwilówki do 1.300 zł, 662-028-351

Atrakcyjnepożyczki bezBIK, ZUS,
USdo 500 tys. zł do 30 lat dlawszyst-
kich, tel. Katowice I- 32-782-60-60,
Katowice II- 32-200-04-34, Gliwice
32-231-56-11, Częstochowa34 361-
14-75, Bytom32-787-61-09, Bielsko
Biała 33 816-43-46

aAż 12 tys. bez BIK-u, 504-014-512

aBank nie dał Ci kredytu? Zadzwońdo
nas tel: 884-083-089

aBezBIK - do 75.000. Tel. 503-914-911

aBezBIK-u. Pewne 100%!KredytyChwi-
lówki! 32/269-90-33, 504-860-307. Dojazd

aBłyskawiczne chwilówki 100%kredyty.
BezBIK tel. 608390143, 608388540Do-
jazd

aBoTobie też potrzebne są pieniądze!
Akceptowane opóźnienia, bez zdolności,
do 40lat spłata. Bankowe i pozabankowe.
Gliwice, 32-230 03 79, 793 07 02 34

aBrakCi zdolności kredytowej! Kredyty
bankowe i pozabankowe! 10 tys. od 147zł,
30 tys. od 459zł, Katowice 32/782-39-20,
DąbrowaGórnicza 32/264-28-76, Bytom
32/283-14-37, Jaworzno 32/282-65-90,
Zabrze 32/776-13-40, Tychy 32/7804693.

aChwilówka 32/615-00-71, 507-133-501

aChwilówkabez zaświadczeń, 500 zł, w
domuklienta. Najkorzystniej. Natych-
miast. 32/243-29-80

aChwilówkado 1000zł dojazd 600996020

aChwilówka natychmiast, bez zaświad-
czeń, dojazd do klienta (32)761-42-07

aChwilówki 500-660-220, (33)810-55-34

aChwilówki bezBIK, spłata na raty.
Tel. 888-848-176.

aChwilówki od 270 zł do 660 zł. Tel.( 32)
776-13-13, 731 789 731

aChwilówkiwdomuklienta - natychmia-
stowawypłata. Tel 32 793-05-81,
510-088-469.

aChwilówkiwdomuklienta - natychmia-
stowawypłata. Tel. 516-036-169

aChwilówki! 801-807-807 (koszt połącze-
nia 0,33 gr)

aChwilówki, kredytyCh-ów
32/241-01-20

aChwilówki, kredyty. Tel. 500-708-441

aChwilówki, oddłużenia konsolid. hipo-
teki b. skutecznie. 32/340-05-78,
692768518

aChwilówki: Rybnik, Żory Tel.
690-020-740.

aExpresChwilówkaTel. 513-109-697

aFundusz PomocyZadłużonym -K-ce, ul.
3Maja 22. Kredyty. Tel. 533-224-200

BezBIKpożyczkaod 10do 200 tys.
zł, konsolidacja, z komornikiem.Al.
Korfantego 2/538VpiętroKatowice,
tel. 536-999-290, 600-720-344

BezBIK kredyt do 10.000,
512112415

BezBIKdo 10 tys.! Złóżwniosek
przez telefon. Nowechwilówki!!!
32/760-90-32, 509-695-741

BezBIK - nadziałalność do 50 tys. zł!
Bez opłatwstępnych! 668-682-342

Ażdo 8.000zł - JesiennaPROMOCJA
pożyczekbezBIK-u i opłatwstęp-
nych, szybkadecyzja, 668-681-872

CDFChwilówki bez zbędnych for-
malności. 32/2600033, 503300111

Bez zdolności! - KredytyGotówko-
we, KonsolidacyjnebezBIK!Gwa-
rancja niskiej raty! 32/726-34-81

Bez zdolności - Gotówka, konsolida-
cja!Wniosekprzez tel. 883-161-798

BezBIK, szybkapożyczkaod 10-200
tys. zł, konsolidacja, z komornikiem.
Bielsko- B. 884-047-070

Chwilówki 300- 1500 zł bezBIK, bez
zaświadczeńodoch. Decyzja 5min.
DHCentrumDąbrowaGórnicza
Ipiętro 32/739-07-78, 513-221-105

GOTÓWKADOMÓWKA - Expresowa
Pożyczka tel. (32)72 81 799; kom.
884 955 799www.gotowkadomow-
ka.pl

G o t ówka. Brak zdolności. Brak
stałegodochodu. Pożyczki na
oświadczenie. Konsolidacje do 150
tys. Pożyczki bezBIK. 661-727-629

Do 8000bez sprawdzania historiiw
bankach,mamy teżCHWILÓWKI do
1300zł, dochódod 700zł-
-514-443-715

Chwilówki 500 zł! Natychmiast bez
zaświadczeńodochodach! “Euro-
-Cash”. (32)738-40-27, 801-807-807
(koszt połączenia 0,33 gr)

aJesteśwpotrzebie finansowej?Masz
działkę, grunt - zadzwoń!!! Tel.
508850253

aKredyt konsolidacyjny do 150 tys. bez
zabezpieczeń 32/204-48-14, 502-459-244.

aKredyt, konsolidacja Bank 884 985 448

aKredyt, również z zajęciami, bez BIK,
trudna hipoteka. Dojazd, 601-142-789

aKredyty bankowebez zdolności, z opóź-
nieniemdo 90 dni, pozabankowebezBIK.
Tel.512-137-567

aKredyty do 100 000, Chwilówki do 1000,
bez biku, bez opłatwstępnych,
tel 881 70 70 70

aKREDYTYKONSOLIDACYJNEod 50
TYS., RATA376zł, tel.32/700-70-40

aKredyty! Konsolidacje! Bez ogranicze-
niawieku !Niska rata. Tel. 501-207-854.

aNowechwilówki, kredyty, pożyczki. By-
tomul. Kolejowa 1a/8.Tel: 502 311 135

aOchrona prawnadłużnika, restruktury-
zacja długów. Tel. 500-405-358

aPieniądze na termin 727-911-861

aPogotowie Finansowedla zadłużonych,
bez BIK i KRD, bez zabezpieczeń,wdomu
klienta 703-803-026 (7,69/min)

aPoż. firmybez ZUS, USBank 884 985
448

aPożyczki prywatne bezBIK. Szybko. So-
lidnie. 507-766-385, j.pilacik@wp.pl

aPożyczki! Konsolidacje! Brak zdolności.
Bez zaświadczeń. Dojazd. 881-625-605

aPrywatne, również komornik
503914911

Usługi prawne

aWindykacje, kupię długi. 791-193-677

Biura rachunkowe
aPodatkimiędzynarodoweoraz procesy
podatkowe. Tel. 509 874 045,www.puz-
zlepodatkowe.pl

Inne

Nauka

Kursy, szkolenia
aKOMPUTEROWE, indywidualne kursy,
mgr, od g. 6 do g. 23, dojazd, 501-179-640

aKursy: instruktor nauki jazdy, HDS,
wózkiwidłowe, prawo jazdy, szkolenia
okresowekierowców i inne szkolenia za-
wodowe. Czeladź 32/265-38-64,
698-613-298.

K r ed y t y gotówkowe i konsolida-
cyjne do 200 tys. Również bez za-
świadczeń i bez stałegodochodu.
Nowebanki. Szybko. 661-727-629

Pożyczkado 1250 zł bez zaśw.,mini-
mum formalności, szybkadecyzja!
32/255-73-30, 512-255-401

POMOCkredytowa, (32)271-06-05

ODDŁUŻENIOWE! Tel. (32)236-71-44

LEKnaTwoje dolegliwości finanso-
we!Maszdośćpłacenia co kilka dni
wysokich odsetek?Tylko unas kre-
dyt bez sprawdzaniawBIK, z ratami
realnymi do spłaty! Dojeżdżamydo
klienta, 728-874-276, 660-220-700

SpecjalistawKredytachGotówki na
dowolny cel, Konsolidacje bez za-
bezpieczeńdo 200tys!! Kredyty dla
firmdo150 tys!! Pożyczki dla rolni-
ków.Wstępnedecyzje na telefon
661-798-410 669-808-898,
661-065-992

Średnie i gimnazjumwrok!
Matura dla dorosłych ! Kursy ! Tel.
660 365 225,www.ckefekt.pl

Dochodowawspółpracadla agencji
kredytowych, biur rachunkowych
itp. Tel. 668-682-342

DARMOWEporadyprawne, pomoc
przywypełnianiuwszelkich formu-
larzy sądowychwzamian zadoko-
naniewszystkich opłatw tymsądo-
wychKRS,wKASIE pok 204, II piętro
Katowice, Lompy14wgodz. (7.30-
15.30 pon. do 17.30). Tel. 508658487

REKLAMA 1982446/00

PożyczkaPożyczka
bez BIKbez BIK

Szybka i Dostępna

32 253-73-92

728-874-260

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ślą skie go w part ner stwie 
z Uni wer sy te tem Ślą skim w Ka to wi cach

re ali zu je pro jekt „Dok to RIS – Pro gram sty pen dial ny na rzecz in no wa cyj ne go Ślą ska” 
skie ro wa ny do stu den tów stu diów dok to ranc kich

Je że li miesz kasz w wo je wódz twie ślą skim, je steś uczest ni kiem stu diów dok to ranc kich, 
swo je za in te re so wa nia na uko we kon cen tru jesz w jed nym z ob sza rów:

• tech no lo gie me dycz ne (ochro ny zdro wia); 
• tech no lo gie dla ener ge ty ki i gór nic twa;
• tech no lo gie dla ochro ny śro do wi ska;

• tech no lo gie in for ma cyj ne i te le ko mu ni ka cyj ne; 
• pro duk cja i prze twa rza nie ma te ria łów;
• trans port i in fra struk tu ra trans por to wa; 

• prze mysł ma szy no wy, sa mo cho do wy, lot ni czy i gór ni czy;
• na no tech no lo gie i na no ma te ria ły.

Weź udział w na szym pro jek cie!

Zo sta jąc STY PEN DY STĄ otrzy masz wspar cie fi nan so we dla Two ich ba dań. Spraw, że by ich
efekt mógł być wy ko rzy sty wa ny w prak ty ce przed się bior stwa. Przy czyń się do po pra wy 

kon ku ren cyj no ści tych przed się biorstw oraz roz wo ju go spo dar cze go Re gio nu.
Wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty oraz szcze gó ło we in for ma cje zwią za ne z na bo rem wnio sków 
o przy zna nie sty pen dium do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej pro jek tu: www.dok to ris.us.edu.pl

Na bór wnio sków o przy zna nie sty pen dium trwa od 29 paź dzier ni ka do 30 li sto pa da 2012 r.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

REKLAMA 1973734/00
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Języki obce
aAnglista (UAM)uzdolnionywokalnie.
606-581-229

aNiemiecki,mgr uczciwie. 698-926-887

Korepetycje
a9 złMatura 791-847-447Mat-fiz+inne

aChemia,matematyka, 609313634

aMatematykaChorzów tel. 501-390-916

aMatematyka, 32/785-62-64

aMatematyka, Chemia, tel. 608-138-035
Również przypadki beznadziejne

aMatematyka, dojazd,mgr, 665832624

Inne
aJ. rosyjski - tłumaczenia tekstów tech-
nicznych, 501-194-304, 32/733-07-34

Praca

Zatrudnię
aMasz komornika?Potrzebujesz kasy?
Poświęć 3 h dziennie i dorabiaj!Wszyst-
kiego nauczymy!Kontakt: 668-681-873

a“QUEENS”-niepowtażalnie najlepszy
ClubwPolsce zatrudni: tancerki,masa-
żystki, kelnerki.Tylko u nas zarobisz dwa
razywięcej niżw innych klubach !! (zadz-
woń, sprawdź !!) Zakwaterowanie i do-
jazd gratis. Gliwicewoj.śląskie, ul.Ceglar-
ska 35. Tel. 888-555-008, po 15.Towarzy-
skiewykluczone.

“TIMEWORKSERWICE” Sp. z o.o.
zatrudni:Mechatronika na terenie
Niemiec, dobra znajomość j. nie-
mieckiego. Tel. (32)762-99-05 Zgło-
szenia: biuro@timeworkservice.pl

“TIMEWORKSERWICE” Sp. z o.o.
zatrudni: kobiety imężczyzndopra-
cy na terenieNiemiec, dobra znajo-
mość j. niemieckiegowmowie i pi-
śmie. Tel. (32)762-99-05 Zgłoszenia:
biuro@timeworkservice.pl

“TIMEWORKSERWICE” Sp. z o.o.
zatrudni: kierowcówkat. C i E,
Zabrze. Informacje podnr telefonu:
(32)762-99-05 Zgłoszenia: e-mail
biuro@timeworkservice.pl

a5 osób na stanowisko doradcy finanso-
wego,wysokie prowizje, 668-681-873

aApotrzebujesz kasy?Poświęć 3 lub 4
godziny dziennie i zarabiaj!!!Wszystkie-
go nauczymy!Kontakt: 668-681-873

aABC “Sfinks”- najlepszy night club na
śląsku zatrudni: barmanki, kelnerki, chęt-
ne paniemasażystki, tancerki. Zakwate-
rowanie, dojazd- gratis. U nas podwójna
stawka. Najwyższe zarobkiwkraju. Towa-
rzyskiewykluczone. Chorzów, Katowicka
126; tel. 601-44-36-59, 605-33-70-14 po 15

aAby zarobić 2.000 zł pracującwdomuw
wolnymczasie.Młodzież, emeryci i inne
ambitne osoby z całego kraju. Składanie
długopisów lub adresowanie kopert na
umowę.Obsługujemy cały kraj. Napisz i
dołącz zaadresowaną kopertę zwrotną ze
znaczkiem. “MiniMax”, 05-420 Józe-
fów, ul.Moniuszki 1, 500-232-437.

aAg.Celny.Kurs.Lic.Praca 502-592-214

aAgent ochrony -kursy do licencji, raty
(praca). Tel. 32/203-27-01, 605-294-324.

aAtrak. Panie zatrudnię Katowice S-ec.
Tow.wykluczone. Tel. 505 699 202.

aBrygadzistę umiejącego układać kanal-
izację ok. Katowic 726-783-590

aBukieciarkę z doświadczeniemzatrud-
nię do kwiaciarniwK-cach, 694-825-600

aChorzów - emeryt, rencista itp. znający
się na budowlance. Tel. 605-522-612

aCiastkarnia Kłos zatrudni ciastkarza z
dośw. Atrakcyjnewynagrodzenie. Dzwo-
nić od pn-pt 8.00-16.00,509-515-200

aCiekawapraca dla Pań. Zarobek 400zł.
dziennie 789-197-833 (towarzyskiewyk-
luczone).

Aczymasz zajęcia komornicze?
Masz 2-3 godziny czasu abypopra-
cowaćdodatkowo -Wysokie prowi-
zje - NauczęPracy: tel. 668-681-869

Bankowychagentówkredytowych,
wysokie dodatkowedochody! Za-
pewniamydyskrecję! 668-682-342

Atrakcyjna oferta szkoleń i zatrud-
nienia dla licencjonowanychpra-
cownikówochrony fizycznej z regio-
nuGórnegoŚląskaka. Tel. (77)44-
323-13, 600-916-605

aCukiernika - Łaziska, 606-826-367

aCukiernika zatrudni piekarnia. Katowi-
ce, 601-435-175, 32/206-15-80 do 15.00

aCzechy- legalna praca dla kobiet imęż-
czyzn- produkcja. Dobrewarunki: Sk
Expres (nr cert. 3289) 665-777-463

aDampracę dowykończeniawnętrz.
Tel. 609-497-929

aDekarza blacharza od zaraz Sosnowiec
Tel. 886-570-502

aDla kobiet bardzo dużewynagrodzenie,
wypłata codziennie. Tel. 500-855-626 (to-
warzyskiewykluczone )

aDoochronymienia emerytów z terenu
Jaworzna i Gliwic. Tel. (32)259-83-50,
663731191, 663731190.

aDyrektor ZakładuPoprawczego i Schro-
niska dlaNieletnichwPszczynie - Łące
zatrudni: nauczyciela praktycznej nauki
zawodu.Wymagania: posiadanie kwalifi-
kacji do pracy jako nauczycielwGimna-
zjumoraz ZSZ lub ukończenie studium
technicznego lub posiadanie tytułumis-
trzaw zawodzie oraz przygotowanie ped-
agogiczne. Kontakt: Pszczyna, ul. Zdrojo-
wa 64, tel. (32)210 30 17; fax (32)210 58
64 e-mail: sekretariat@zppszczyna.pl

aEKSKLUZYWNYnowootwarty klub, SPA
wBielsku-Białej zatrudni barmanki, kel-
nerki, tancerki, hostessy z zakwaterowa-
niem,Wysokie zarobki, tow.wykl., 503-
064-847,www.secretdeluxe.pl

aEkspedientki- sklep spożywczywLigo-
cie, 32/250-75-88

aElektryka. 32/266-93-09, 505-180-131

aElitarnyNIGHTCLUB “37” znajdujący
sięw samymcentrumKrakowa zaprasza
dowspółpracy dziewczyny, tancerki,ma-
sażystki. Gwarantujemybezpieczeństwo,
najwyższe ZAROBKI! Nocleg gratis. Tel.
692-934-293. Towarzyskiewykluczone.

Cieśli szalunk., zbrojarzy,murarzy.
Podejmiemywspółpracę z podwy-
konawcami i grupami zorganiz.
BudowawBielsku, 537-483-555,
biuro@aidabudownictwo.pl

aFantasyNight Club zatrudni Panie 600-
877-606 towarzyskiewykluczone

aFirma “NOWA“ zatrudnimy
pracownikówochrony z grupą
inwalidzką na terenie
Świętochłowic i Zabrza.
Tel: 512-069-356, 503-177-413.

aFirma “NOWA”Sp.z o.o. zatrudni
pracownikówochrony z grupą inwalidzką
na terenieMikołowa i okolic.
Tel. 501-538-200.

aFirmabudowlana o ugruntowanej pozy-
cji na rynkuwraz z dynamicznym rozwo-
jemposzukuje kandydata na stanowisko
technolog produkcji - konstrukcje stalo-
we, z doświadczeniem. Prosimyo kontakt
pod nr tel. 507-029-049

aFirmabudowlana o ugruntowanej pozy-
cji na rynkuwraz z dynamicznym rozwo-
jemposzukuje kandydata na stanowisko
spawacz konstrukcji stalowych, z do-
świadczeniem. Prosimyo kontakt pod nr
tel. 507-029-049

aFirmabudowlana o ugruntowanej pozy-
cji na rynkuwraz z dynamicznym rozwo-
jemposzukuje kandydata na stanowisko
ślusarz -monter konstrukcji stalowych, z
doświadczeniem. Prosimyo kontakt pod
nr tel. 507-029-049

aFirmaPOLTINGFOAMSp.z o.o. ul.Jago-
dowa10, 44-109Gliwice. Zatrudni pra-
cownikówna stanowiskach : 1)Operator
polterów tnących i frezującychCNC2)
Pracownik produkcji, przetwórstwo spie-
nionych tworzyw sztucznych (pianki).
Dokumenty aplikacyjne prosimyprzesy-
łać na adres:mariola.foam@po-
lting.com.pl

aFirmaposzukuje kierowcówkat. C E,
trasy liniowepoNiemczech, zakwatero-
wanie, 4 tyg. pracy 1 tydz.wolny. 603-
977-008, 0049 177 134 4222

aFirmaSimet sp. z o.o. z Tworoga, ul. Po-
lna 36. Zatrudni: Ślusarza.Wymagania:
dośw.Wzakresie polerowania stali nie-
rdzewnej, umiejętności obsługi szlifierek
do płaszczyzn, tokarek, itp., zdolności
manulane. Zapewniamydobrewarunki
wynagrodzenia, umowęopracę po okre-
sie próbnym.CVprosimyprzesyłać na ad-
res: simet@pro.onet.pl

FirmaLibud zSosnowca zatrudni od
zaraz kierowcówkatC, 506-084-115
po 16.00.

aFlorystke z praktyka 500-443-907

aFryzjerkęBędzin 503-084-864

aKelnerki D.G. 518-642-931.

aKierowce kat. B, Katowice

aKierowcęC+E z uprawnieniamiHDS i
na koparko-ładowarkę, Będzin,
884-608-818

aKierownika do restauracji na Śląsku, CV
przesyłać na: rfortuna2008@interia.pl

aKrawcowe- emerytki lub rencistki, za-
trudnię, tel. 882-775-764 po godz. 15.00

aKucharz/kucharka - Katowice,
502-484-429

aKucharza- specjalność kuchnia śląska-
zatrudnię,może być emeryt- rencista.
Tel. 604-073-697

aKucharzyDG504-768-954.

aKucharzy kucharki DG504-768-954.

aLakiernik samochodowy - samodzielny
Siemianowice Śląskie tel 506-187-131.

Firma zTarnowskichGór zatrudni
FrezeraCNC i TokarzaCNC
32/783-44-81

Kierowcówkat. CorazC+Ena tra-
sachmiędzynarodowych, baza
transportowa- ŁaziskaGórne,
32\736-78-30, 606-499-213

Górników,mechanikóworaz pra-
cownikówniewykwalifikowanych z
rocznymstażempracynadole ko-
palni zatrudni Firma “Permon”Pra-
cawkopalniachwRepubliceCze-
skiej. Info: Sosnowiec, Teatralna
9/414, Tel. 32/296-32-61

aMenadżera/przedstawiciela (na prowi-
zji) zatrudnią znane restauracje ze Ślą-
ska. CVna e-mail: rfortuna2008@inte-
ria.pl

aMontaż okien, Piekary Śl., 789-208-519

aMurarza od zaraz. Sosnowiec Tel.
886-570-502

aNiemcy - brygadzistów, ślusarzy-me-
chaników, elektryków, spawaczy, instala-
torówp-poż, regipserzy, pielęgniarki.
Tel. 609-226-923

aOperator ładowarki klasa II, operator
spycharki klasa II, 607-089-953

aOpieka-Niemcy, przy starszych
osobach z językiemdobrym,
doświadczeniem, płaca ok. 1200 EURO,
tel. 68/363-02-18

aOpiekunki Niemcypraca 914853870

aPanią do produkcji garmażerkiwByto-
miu. Tel. 503 106 395.

aPanie na stanowisko kucharza, pomocy
kuchennejw restauracji wTychach, do-
świadczeniemin 3 lata. Cechywymaga-
ne: dokładność, obowiązkowość, punktu-
alność, uczciwość, umiejętność pracyw
zespole. Kontakt: pracatychy@onet.pl,
tel. 666 306 774.

aPanie zKatowic lub okolic do sortowa-
nia odzieży używanej ((wymagana
sprawność fizyczna), 667-682-800

aPiekarnia Bytom - piekarzy,cukierni-
ków i ekspedientki. Tel. 32 387 39 98 od
8.00 do 11.00

Opiekunki Niemcy 32/209-20-16

REKLAMA 1916035/00REKLAMA 1310083/06

REKLAMA 2001273/00

Burmistrz Miasta Cieszyna
oogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora 

Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 

„Dom Narodowy” w Cieszynie.

Szczegóły konkursu zostały zamieszczone 

na stronie internetowej www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl.
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aPiekarnia Kłos zatrudni ekspedientki do
sklepu firmowegowTychach, Chorzowie,
Sosnowcu i Katowicach.Wymaganedo-
świadczenie, orzeczenie o niepełno-
sprawności, książeczka sanepidowska.
601 552 276, tychy@piekarniaklos.pl

aPiekarnia Kłos zatrudni kierowcę z oko-
lic Katowic do rozwozu pieczywawweek-
endy.Wymagane: książeczka, doświad-
czenie na samochóddostawczy,milewi-
dziane orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt: kadry@piekarniaklos.pl

aPortier-rewident, 2 gr. lub 3 gr., nie
emeryt, Łazy, tel.785-006-720.

aPracawNiemczech i Austrii dla elektry-
kówod zaraz !Warumekniemiecki komu-
nikatywny. Tel. 601-671-290 lubNiemcy
0049172-1044062.

aPracownik fizyczny do pracyw tere-
nach zieleni z prawem jazdy kategorii B,
wskazaneC. 881-229-581

aPrzedstawicieli handlowych, sprzedaw-
ców, branża elektryczna. CV ze zdjęciem
na e-mail: electricalgroup@poczta.fm

aSamodzielną główną księgową z prak-
tyką i znajomością transportu- zatrudnię
wDąbrowieGórniczej, tel. 693-928-809

aSamodzielnego cukiernika z doświad-
czeniem, pracawŻorach. 503-117-014

aSerwis blacharsko -lakierniczywKato-
wicach zatrudni blacharza z doświadcze-
niem, 601-416-817

aSzwaczki, dziurkarka, guzikarka, praca
od zaraz 517-828-178Czeladź- Piaski

aTancerki do dyskoteki. Towarzyskiewy-
kluczone, 515-262-853

aTrzech doświadczonych i samodziel-
nych pracownikówbudowlanych. Specja-
lizacja:wykończenia oraz docieplenia bu-
dynków.OkręgZagłębiaDąbrowskiego
502-621-930.

aWydawcapismbranżowych zatrudni
Panie z Sosnowca,milewidziane emeryt-
ki i rencistki, niewymagamy znajomości
komputera. Tel. 32/296-80-94,
32/661-04-70

aZajazdHETMANz siedzibąwLgocie
Murowanej zatrudni osoby na stanowisko
kelner/ka, 797-011-526

aZatrudnię automatyka - elektromecha-
nika z uprawnieniami SEP. Zgłoszenia
osobiste Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego
108cwgodz. 8.00 - 9.00

aZatrudnię kierowcę z kategorią C - pra-
caw terenach zieleni. 881-229-581

Pracownik doprodukcji - Katowice,
ofertazatrudnienia@poczta.onet.pl

TelemarketerówzZabrza i okolic
zatrudnię, tel. 884-910-906

Wykrawaczymięsa oraz osobynie-
wykwalifikowanedoZakładówMię-
snychweFrancji. Umowaopracę,
ZUS, przejazd, zakwaterowanie.
32/2880 832,www.topeex.pl

aZatrudnię osoby do rozbioru drobiu,
wyłącznie z praktyką, Sosnowiec,
502-415-730

aZatrudnię PanieKatowice. Towarzyskie
wykluczone. Dogodnewarunki.
535-283-984.

aZatrudnimy instalatora c.o. + cwu z do-
świadczeniem; tel. 609 447 929.

aZatrudnimy kierowcę z kat. C+E z do-
świadczeniemnawywrotki oraz kartą
kierowcy. Tel. kont. 511-091-319

aZatrudnimy konserwatora,montażystę
dźwigówosobowych z uprawnieniami na
terenie Bytomia i Katowic, prawo jazdy
kat. B. Kontakt 601-470-282

aZłota rączka 1/2etatu, S-c 32/266-32-32

aZłota rączka, z pr. jazdy, K-ce
604073697

Szukampracy
aKsięgowa (32)203-43-87.

aRencistaC+E,HDS, koparki- ładowarki,
przwóz rzeczy, 501-265-310

Inne
aKDF zwrot podatku z zagranicy od 100zł
Holandia-Niemcy-Anglia-Norwegia
Austria-Belgia-Dania-USA
Tel. 32/332-64-20

Zdrowie

Chirurgia
a“Panaceum”esperal, tel. 501-31-28-29.

ZatrudnimydoDziału Telefonicznej
Obsługi Klienta. Umowaopracę.
Atrakcyjnewynagrodzenie - pod-
stawa+premia.Mikołów, tel.
500-225-834

REKLAMA 1983070/00REKLAMA 1983070/00

aALKAMED. Esperal, odtrucia przez leka-
rzy, 602-194-433, 602-215-494

aEsperal, psychoterapia, 601-502-234

aLASERAMI: żylaki, włosy, naczynka,
brodawki, znamiona, odciskiwww. laser-
medic.pl 2514840, 6722867, 606855813

Ginekologia
aGinekolog, najtaniej, 516-367-314

aGinekolog. Tanio. Tel. 514-950-673

aGinekolog -tanio 0-502-865-184

aGinekolog cały zakres 504-997-742

aWww.ginekologzabrze.eu 602-610-355

Stomatologia

Inne specjalizacje
aAndrolog-Seksuolog, 601-470-300, nie-
płodność,impotencja.www.ginandsek.pl

aEsperal odtrucia Tel.504-170-901(902)

aEsperal, wszywa chirurg 512-075-479

aTurnusy rehabilitacyjne, 33\814-66-66

aWww.twoj-psychoterapeuta.pl Tel.
32/230-72-92

Przychodnie, kliniki

Zabiegi
aMasażMarzenie, 697-447-908

aMasaż zdrowotny 511-507-511Bytom

aMasaże lecznicze. 515-975-635

aPełnymasaż zdrowotny 662 871 493.

Opieka
aDomseniora Brenna, tel. 33\858-71-02

Uroda
aChudnij. Herbalife 32/615-62-14

aHerbalife- produkty 32/616-58-16

Inne
aBusko-Zdrój pobyty uzdrowiskowe
41/378-19-48;www.sanato.pl

Jeślimasz problem- ginekolog kobi-
eta 603-486-984

Ginekolog kobieta-wszystkobez-
boleśnie 603-484-294

Dietetyk skuteczneodchudzanie
www.vitaline.pl tel. 530-730-914.

Masaże lecznicze 501-158-598

“VIMED” 32/2500-005.Wizyty do-
mowe lekarzy specjalistów

NarodowyFunduszZdrowia - kom-
pleksoweusługi stomatologiczne i
protetyczne. DENTAL-LUX, Katowi-
ce, ul. 3Maja 33, tel. 32/253-97-36

Usługi

AGDRTVFOTO
aAnteny -montaż, serwis 501-293-383

aAUDIO-SAT-TELE-SERWIS - naprawy
domowe telewizorów, VCR, DVD, Polsat,
n, 604-249-438, 600-484-085, 666-014-434

aNaprawa telewizorów, 603-898-300

Biurowo - projektowe
aŚwiadectwaEnergetyczne 606307123

Budowlano - remontowe
a“Perfekt” -RemontyA-Z, 510-074-581

a“Raftynk” - Tynki gipsowe, 501-308-233

aA-Z docieplenia, remonty 692-447-990

aA-ZRemonty-Kafelkowanie! 783002748

aAdaptacje poddaszy, remontywnętrz,
ocieplenia- Promocja 10%. 604-154-757

aAwarie hydrauliczne, 24h. 509-451-078

aBrukarstwo solidnie!!! Tel. 603-611-164

aBudowydomówmurowanych i drewni-
anych. Remonty, dachy. Brygada górali,
www.tedy.com.pl tel. 608-729-122

aC.O,wod.-kan.gaz.Tanio! 693-394-191

aCykliniarskie (32)243-30-24, 501-281-
222Układanie. Kuśmierski, K-ce

aCykliniarskie (32)345-35-09,
608-623-246Adamiec.

aCykliniarskie 601480719Kasperek, K-ce

aCykliniarskie bezpył. 32/258-23-15

aCyklinowanie 501-845-106, 32 384 90 66

aCyklinowanie bezpył., 692-039-230

aCyklinowanie, układanie, 880-331-685

aDachy FHU-REM, papa, rynny, kominy,
obr. blach., dociepl. stropu, elewacji. 12
lat na rynku 517-768-748, 32/256-16-10

aDachy, docieplanie pod ciśnieniem,
stropodachy, 10 zł/m2, tel 32/253-00-77.

aDachy, obróbki, papy termozgrzewalne.
“GOLKAR” 32/250-15-57, 602500103

aDachy, papa zgrzew. rynny 601520350

aDachy,więźby dachowe, pokrycia, do-
cieplenia- starannie! 789-390-063

aDachy. Remonty. Awarie. 660-785-431

aElektryka, remontymieszkańŚląsk
tel. 697-01-62-65. Uprawnienia..

aFrezowanie kominów. 607-619-111

aGładzie gips. sufity podwieszane,malo-
wanie, tapetowanie, panele 661-788-084

aGładzie glazura remonty, 504-499-848

aGładź,malowanie, regipsy, 513-429-610

aGładź, płyty, tynki- tanio 508-993-310

aKafelki, panele, remonty, 606-856-451.

aKafelkowanie 35zł/m2, kompleksowe
remonty: c.o.wod-kan, 32\307-06-47,
666-458-247

aKafelkowaniewymagającym, łazienki
pod klucz, referencje. 698-570-621

aKafelkowanie, hydraulika 32/263-90-39

aKafelkowanie,malowanie, gładzie, ta-
petowanie, panele i inne. 698-281-214

aKominki, obudowy,montaż 668209853,
504528291,www.eurokominki.blk.pl

Dieta dr EwyDąbrowskiej
WczasywŻołyni k/Łańcuta
www.villacarpatia.pl, (17)710 00 05
535-185-105, 535-185-205

Fotografia - obsługawydarzeń, se-
sje portretowe, realizacje do stron
www. Tel. 501-713-339

A-Z remont tanio solidnie 604872631

Dach - BudKrycie papą termoz.
Rynny. Kominy.Obróbki.
518-895-223

Budowy, docieplenia, 668-798-214

Blacha, dachówka - PHUWISnajta-
niej: pokrycia papą termoz. Rynny,
obróbki blacharskie, kominy, do-
cieplenie stropodachów. 19 lat tra-
dycji, papierymistrza.Mamyzwyż-
kę. Raty 501404611, 32/2020577

Adaptacja poddaszy 516-869-817

Dachy - krycie papą termozgrzewal-
ną, rynny, kominy, obróbki blachar-
skie. Docieplanie stropodachów.
PHUTermodach 16 lat na rynku,
32/206-71-55; 501-404-612

Dachy. Atrakcyjne cenypapa ter-
moz. rynny kominyobróbkabla-
charskawycenagratis 533667887

Gładzie,malowanie 516-869-817

Kafelkowanie remonty. 507331178

aKominki-lubliniec.pl 34/3530-742

aŁazienki 3,5tys. zmateriałem
508818803

aMalowanie, gładzie, 603-388-606.

aMalowanie, tapetowanie, 885067110.

aMalowanie, tapety, gładź. 669-314-276

aOcieplenia-wolne terminy. Promocja
10%.Ocieplamyod 2000 r. 604-154-757

aOdnawianiewanien 32/384-91-98

aOgrzewanie,wod-kan., gaz, raty, sola-
ry- 45% rabat.32 280 04 76, 604 621 565

aOknaU-06. Drzwi. Rolety. Żaluzje. Ocie-
planie, prace ogólnobud. Raty od 3-60
mies., szybkie terminy realizacji. Ogro-
dzenia, bramy, balustrady, 514-332-690

aRemontyA - Z. Tel. 510 835 428

aRemontyA-Z Tanio, solidnie 604906814

aRemonty, kafelkowanie, 604-934-883

aRolety antywłamaniowe, bramygaraż.,
żaluzje,moskitiery. Profesjonalnie. Naj-
taniej. 660-183-375

aŚwiadectwa energetyczne. 608 37 71 70

aTapety natryskowe, kompl. remontry
wnętrz. 15 lat doświadcz. 503-133-575

aTynkmaszynowy. Tanio!604-906-814

aTynki gipsowe, cem-wap., 502-522-087

aTynkimaszynowe, gładzie,
506-438-668.

aUsługi budowlaneA-Z Tel. 601-269-328

aWykonujemyokna drewniane typu “eu-
ro”, ogrody zimowe, zadaszenia, schody
oraz drzwi zewnętrzne. Tel. 507-442-017
Nakło Śląskie Ul.Wojciecha 22

aWylewkamaszynowa601-316-599.

aWylewkimaszynoweTel.889-381-165

Instalacyjne
aAwariaHydraulik, Elektryk 799066346

aC.O.,wod-kan, gaz. Śląsk. 516-404-107

aElektryk - uprawnienia. Tel. 510 835 428.

aElektrykwodagaz tanio 662-721-765

aInstalacje COwod-kan-gaz 510 835 428

Ogrodnicze
aWycinka drzew, zwyżki. 692 263 493.

Porządkowe
aPranie dywanów, sprzatanie.
602403113

a“B.J” Czyszczeniewykładzin tapicerek.
Promocja!!! tel. 606-274-056

aCzyszczenie dywanów32/265-49-89

aCzyszczenie dywanów tapicerki skór
pojazdów798-981-343.

aPranie dywanów : tel. 696-293-456.

Przeprowadzki
aPrzeprowadzki, tanio, 510-482-600

aPrzeprowadzę tanio, 783-813-065

aEkipa - przeprowadzki tel. 504-70-90-47

aEkipa - taniuśko, 601-292-699, sprawdź

aEMERYCI, renciści żniżka, 32/308-03-03

aPROMOCJA, Europa, kraj, 537-30-30-33

aPrzeprowadzę, dojazd gratis 605109517

aPrzeprowadzki + ekipa 510-320-064

aPrzeprowadzki - kraj, zagr., 32/2036224

Stolarskie

aSchody dęboweProducent 602-368-928

aSCHODY:wyrób,montaż. 511-798-722

aStopnie dębowe85zł, 696-477-939

Transportowe

Busy-Niemcy- podadres, od 240zł,
lech-trans.pl 774691665 604123442

Malowanie tapety gładź 884196836

Kominy: remont kanału, podgląd
kamerą,murowanie, 501 404 611.

Ocieplenia, elewacje 607-969-200

MALOWANIE, tapety, 508-286-313.

Tapicer 32/290-72-98, 601-491-828

Sufity podwieszane, napinane, ka-
felkowanie,malowanie, 504824410

Tynkimaszynowe, tel. 516-869-817

Tynkimaszynowe501-756-374

Wylewkimaszynowe501-756-374

Wylewkimaszyn. różne rodz. (sty-
robeton),wolne term. 880-835-954.

Renowacja stolarki drzwiowej,
794-902-699.

!ABCZagłębie 500-50-60-61

!ABCŚląsk. Tel. 517-517-900

aChłodnia 12EP 3600 kgwinda
500553206

aDo1,5t usługi od 1,20 zł/km, 504450856

aGregor Trans - transport osobowydo
Niemiec pod adres, 604-971-135

aPlandeka 1t, od 1,50zł/km606-381-740

Uroczystości
aKwiaty na telefon 500-704-829.

aSYLWESTER,wesela, (32)281-18-54,
www.zajazd-poddebem.pl

aZespółmuz. 2 lub 3-osob. 506-35-48-30

Zabezpieczające
aDomofon.Alarm.Kamera 32/258-18-00.

Inne
aMontażmebliwpaczkach 696-293-456.

aSkutecznawindykacja - Polska
www.commandbusiness.pl 601-373-466.

aZłomowanie 516-850-840

Turystyka

Wycieczki
aBożeNarodzenie. Sylwester. Autoka-
rem, 3 posiłki.Wisła, Polańczyk i inne.
Kulig Travel. Katowice, Plebiscytowa 26,
32/203-07-13

aWczasywkraju i za granicą 2013, auto-
karem. Sprawdzone ośrodki. Kulig Travel.
K-ce, Plebiscytowa 26, 32/203-07-13

Obozy i kolonie
aZielone Szkoły. Kolonie, 33\814-66-66

Noclegi

Hotele
aGÓRY,wczasy świąteczne, noworoczne,
autokar,wyżywienie, 5 noclegówod 720
zł. Tramp-Tour, 33\822-10-17

aŚwięta BożegoNarodzenia i Sylwester
wWiśle D.W.”Storczyk”, turnus świątecz-
ny 21.12-27.12.2012 - koszt 530,00 zł/os.
Sylwestrowy 28.12.2012-2.01.2013 -
koszt 625,00 zł/os. Od 8.00-17.00, 33/812-
35-67, 33/822-09-04, po 17-tej.
603-636-533

aWczasywWiśle D.W. “Storczyk” dla
emerytów (odponiedziałku do piątku,
koszt 260,00 złwyżywienie 2 x dziennie),
informacje pod tel. od godz. 08:00-17:00
33/812-35-67 lub 33/822-09-04, po 17-tej
603-636-533.

Pensjonaty
aBESKIDŻYW., pokoje z łaz., grupa 18
os., sylwester,wyżywienie,www.zajazd-
-sniezka.pl, 33\863-46-08, 605-410-415

aBESKID,Milówka, Święta 495/os., Syl-
wester 750 zł.Weekendy - nocleg od 30 zł,
wesela, zadaszone palenisko. 120miejsc,
pok. z łaz i RTV. FakturyVAT,www.ukubi-
cow.pl, ukubicow@poczta.onet.pl,
33\863-73-59, 502-738-910

aBESKID, tradycyjne Święta BożegoNa-
rodzenia, pełny komfort. Emeryci, renciś-
ci 20%zniżki, 33\870-30-50

aBrenna, BożeNarodzenie, Sylwester
pokoje zwyżywieniem33/853-63-28.

aJELEŚNIA, kameralna komf. villa - poko-
je z łaz., RTV, łożamałż., z bdb kuchnią!
Ogród, grill, nordicwalking, rowery. Bli-
sko lasy, szlaki górskie, kosmetyka, sau-
na, jacuzzi. Dieta i relaks! Niedrogo! villa-
martin.pl, 33\863-68-35, 506-483-483

aKarpacz - Święta, Sylwester. Zaprasza-
my ! Pokoje z łazienkami. (75)761 92 73.

Pokoje gościnne
aAgroMilówka, święta BożegoNarodze-
nia już od 400 zł, Sylwester. 506 019 343

aB. DUNAJEC święta,weekendy,wczasy.
Smaczna kuchnia, domowaatmosfera.
Tel. 18/207-32-34, 608-797-010

aBESKIDWYSPOWY,MSZANADOLNA,
domkiwypocz. 95 zł/domek, pełnewypo-
saż., góry, cisza, rzeka. (18)331-22-80
www.noclegi-chmurka.pl, 602-751-210.

Firma transportowaprzyjmie zlece-
nia naBUSY8-os., kraj i zagranica,
fa-ryVAT. 518-585-100; 501-580-954

Codzienneoficjalne przewozy “Ma-
recki-Tour” Tanio. Szybko. Pewnie. Z
adresupodadres: NiemcyHolandia
BelgiaKoszt przewozuod 240zł. Za-
praszamy. 774664653, 606317756.

Świnoujście święta 20-28.12. - 745;
Sylwester 5 dni z zabawą - 715; t.
(71)344 82 48, k. 697 094 500.

Lądek-Zdrój,www.willanatura.pl,
tel. 695-957-561, 662-238-820

KudowaZdrój nocleg śniadanie od
65;Wczasy zima1 tydz. 595; dzieci
298; t. (71)344 82 48, k. 697 094 500.

0035936/36
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aJesieńwKotlinie Kłodzkiej 420 zł/7 noc-
legówzwyżywieniem, superwypoczy-
nek. Tel. 74/813-92-94,www.poni-
kwa.com

aPieniny - sylwester. Tel. 888-432-729

aRabka- Zdrój.Okolice parku i sanato-
riów.Wpełniwyposażona kawalerka.
609-100-048.

aSylwesterWisła “Stenia” 509 059 778.

aSZCZYRK, pok. z łaz. i bez. 603-485-577

aUstroń: pokoje gościnne, 512-752-073

aZAKOPANE, pok. 40 zł/os. 691-41-22-21

Zwierzęta,
rośliny, ogrody
Zwierzęta

Boluś - Niesforny 5-miesięczny
szczeniak o uroczym charakterze.
Szybko się uczy i kocha ludzi. tel.
790 10 22 68 magda@viva.org.pl

Cudowna sunia o imieniu Mamusia
szuka domku. Jest pogodna i rado-
sna. Bardzo przyjacielska i towarzy-
ska. Uwielbia długie spacery. Świet-
nie dogaduję się z psami i kotami.
Jest b. grzeczna i posłuszna.
509-357-294

Dżadża to żywiołowa 5-miesięczna

suczka, z wyglądu przypominająca

wyżła. Jest towarzyska i przyjaciel-

ska, lubi koty. 606-262-956

Dżesika to śliczna 5-miesięczna

suczka w typie gończego. Jest ży-

wiołowa i wesoła, rozrabia jak na

szczeniaka przystało i bardzo szyb-

ko się uczy. tel. 606-262-956

Felek 8-miesięczny szczeniak o po-

godnym charakterze szuka domu.

Jest dużym psem, kocha ludzi, psy i

koty. 606-262-956 lekomanka@wp.pl

Jula 2 letnia 10kg sunia. To wulkan
energii, żywiołowa, przyjacielska,
chętna do zabawy, lubi dzieci kom.
501 208 670

Krówka słodka jak cukierek. Ma 5
lat, jest wesoła, lubi kanapy, spra-
gniona kontaktu z człowiekiem.
kom. 501 208 670

Mikuś - kilkuletni, średni psiak. Jest
energiczny, radosny, kochany.
Uwielbia ludzi. Czeka na kochający
dom. Tel. 609-403-590
aOwczarek szcz,dł.włos,rod, 695473035

aOwczarki Niemieckie długowłose 4mie-
sięczne sprzedam. Tel. 507-139-140.

aOwczarki niemieckie, 692-493-549

Sarabi - mała, starsza, łagodna su-
nia. Skrzywdzona przez los czeka
na prawdziwy dom. Marznie w
schronisku. Tel. 609-403-590

Tarzan duży 12 letni pies. Przyjazny,
towarzyski, lubi sie bawić i chodzić
na spacery kom. 501-208-670
aYorki rodowodowe, tel. 660-524-911.

Matrymonialne
a“Amore” jesień gratis!! 32/67-061-99.

a“ROMEO” -Solidnie i tanio, 502-363-127

a“TY i JA” -znajdź swoją drugą połówkę
(32)414-07-77, 500-776-920.

aDancingi Restauracja “Gomola” dla sa-
motnych i nie tylko. Piątki, soboty, nie-
dziele-wstępwolny,WodzisławŚl. Chro-
brego 199. Tel. 32/456-43-08

aPando 40-stki, wykształcony, spokojny,
lubiący pracę i zabawęwdobrymguście,
szuka partnerki z ok. Katowic. “K-115”
Dziennik Zachodni 40-098K-ceMłyńska 3

aPotrafisz i pragniesz kochać ? Jesteś
prawniewolnym50-55 lat. Odezwij się!
Wolna, niezależna, uśmiechnięta 50 lat z
Bytomia. Tel. 536 160 190.

aPożegnajmy samotność! Ja:wdowa,
niezależna, (bezdzietna) po 60-ce. Ty:
wykształcony,wysoki do lat 70. Listy: “K-
-114”Dziennik Zachodni, 40-954Katowi-
ce,Młyńska 3

Towarzyskie
aAsiaK-ce 253-74-07, 696-722-100

Towarzyskie -
zatrudnię

Różne

aAstro-KerimWróż powraca! Zenga, Tu-

na 503-129-045, 697-958-303Będzin

aDobrawróżka- tanio! 694-551-981

aGabinetwróżb ZODIAK, sklep. K-ce ul.

Jagiellońska 16. Kontakt: (32)251-78-99,

www.zodiak.katowice.pl

aKupięmonety, banknoty, starocie,

znaczki,medale, dokumenty 660-482-319

aPanowie preparaty, 696-380-047

aSkup książek, płyt CD. Dojazd.

Gotówka. Tel. 508-245-450.

aTarot tel. 32/249-36-84, 604-218-152

Usługi
pogrzebowe
a“AREK” 24h, K-ce ZałężeKremacje,po-

grzeby od 1800zł 32/3537418, 507076243

aBielsko-Biała, CentrumPogrzebowe

“Żurek” ul. Szkolna 1. Czynne całą dobę,

33\812-42-16, 33\815-88-33

aRUDAŚL. Zakład ZieleniMiejskiej oferu-

je kompleksoweusługi pogrzebowe i kre-

macyjne. Całodobowo,WojskaPolskiego

1, 32/248-13-32, 248-73-41, 503-117-076

Usługi
kamieniarskie
aKatowice-LigotaKolejowa 5. Nagrobki,

schody, parapety, blaty. (32)252-52-47.

Zatrud. PanieWrocław. 881-693-009

Preparaty - tanio, 500-620-720

Preparat dla panów501-341-917

REKLAMA 1240554/00

“CHARON”usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Katowice: ul. Panewnicka
29, (32)782-02-32; ul.Mikołowska
30, (32)252-28-69; ul. Gen. Jankego
207, (32)200-06-20; kom. 880565342

ul. Murckowska 9, Katowice
Całodobowo

32-255 15 51, 607 399 321 

www.kck.katowice.pl

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY 
KCK

REKLAMA 1882185/00

REKLAMA 1977716/00

Zakład Pogrzebowy

„ Z o r z a ”
Katowice, ul. Piotrowicka 58

32/411-07-57, 501-834-163

całodobowo, od 1800 zł.

REKLAMA 1934674/00

REKLAMA 1883740/00

nekrologi,
kondolencje,

wspomnienia,
które ukazały się w „Dzienniku Zachodnim”

W serwisie internetowym 

www.wspomnijbliskich.pl
publikujemy:

REKLAMA 1697224/13

• wymagana dyspozycyjność w godzinach od 4 do 8
• w przypadku kierowców mile widziany samochód na gaz
• wymagany wiek: minimum ukończony 18. rok życia
• wymagany telefon (stacjonarny lub komórkowy)
• wymagane miejsce zamieszkania w nw. rejonie

FIRMA WSPÓŁPRACUJĄCA Z WYDAWCĄ
W ZAKRESIE OBSŁUGI PRENUMERATY

POSZUKUJE

SOLIDNYCH DORĘCZYCIELI GAZET

z rejonu WODZISŁAW (Radoszowy )
z rejonu RYBNIK (Niewiadom)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
kom. 790 266 995, e-mail: roman.m@fastrans.pl

z rejonu TYCHY
z rejonu LUBLINIEC (Woźniki)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
kom. 790 266 995, 32 259 90 32, e-mail: roman.m@fastrans.pl

Z rejonu ZABRZE (oś. Kopernika, oś. Skłodowskiej, Maciejów, Centrum)
Z rejonu GLIWICE (Sośnica)
Z rejonu RUDA ŚLĄSKA (Kochłowice)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
kom. 796 487 566 po godzinie 10.00, e-mail: an.speed@op.pl

Z rejonu CZELADŹ 
Z rejonu SOSNOWIEC (Centrum, Wawel)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
tel. 507 701 928 do godz. 16.00 m.pawlowska75@gmail.com

z rejonu RYBNIK (Świerklany, Czerwionka, Książenice, Orzepowice, Chwałęcice, Stodoły)
z rejonu GLIWICE (Żernica, Wilcza, Nieborowice, Pilchowice, Knurów, Gierałtowice, Ostropa, 
Wilcze Gardło, Smolnica)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu:
kom. 603 262 250, e-mail: praca@wypych.biz

Z rejonu MYSŁOWICE (Janów, Miejski Ćmok) 
Z rejonu KATOWICE (Janów, Piotrowice)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
kom. 796 123 375, e-mail: anita.s@fastrans.pl

Z rejonu: BYTOM (Centrum)
Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji pod nr. telefonu: 
kom. 790 266 880, e-mail: beata.u@fastrans.pl

2001403/00

Panu

Ryszardowi Pawlikowi
Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Córki
składają

RadaNadzorcza, Zarząd i pracownicy

Chorzowskiej SpółdzielniMieszkaniowej

1998779/00

Dnia 31 października 2012 roku,

przeżywszy lat 64, zmarł

śp.

Janusz Ganczarski
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

10 listopada 2012 roku (sobota) o godz. 12.00

w kościele Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

w Katowicach-Brynowie przy ul. Nasypowej,

po czym odprowadzimy prochy

Naszego Kochanego Zmarłego

na cmentarz parafialny przy ul. Cisowej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

Żona, Córka, Siostra, Siostrzenica,

Rodzina i Przyjaciele

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
Panu Piotrowi Kucjasowi

Dyrektorowi TAURON Wytwarzanie S.A.

– Oddział Elektrownia Halemba

składają

Zarząd i pracownicy TAURONWytwarzanie S.A.

2000601/00

1986607/00

W dniu 19 października 2012 r. w Norymberdze

odszedł na wieczną służbę

nasz Brat oraz Przyjaciel

śp.

Marian Liberak
były operator filmowy TVP Katowice

oraz Telewizji Bawarskiej.

Msza św. za spokój Jego duszy odbędzie się

w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 18.00

w kościele o. Oblatów, Katowice,

ul. Misjonarzy Oblatów 9.

Pogrążeni w smutku i żalu

Brat i Przyjaciele z Polski
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Najpierwciekawostka–polskite-
nisowy bohater narodowy Jerzy
Janowicz ma na swym koncie
dwa tytuły mistrza kraju w bar-
wachzespołuznaszegoregionu!
Chodzi o drużynę Górnika By-
tom. Jerzyk pomógł bytomia-
nom w tym sukcesie w 2009
i2010roku.

–Poprzerwiepostanowiliśmy
reaktywować drużynę – wspo-
mina trener Górnika Dariusz
Łukaszewski. – Przepisy mówią
otym,żewskładziemożebyćje-
denzawodnikzagranicznyijeden
wypożyczony. Wypożyczyliśmy
Janowicza odMKT Łódź.Miałjuż
sukcesy jako junior, ale był mało
znany w seniorskim światku te-
nisowym, dlatego nie kosztował
nas dużo.Przypierwszymtytule
bardzo nam pomógł. W następ-
nym roku w meczu półfinało-
wym z AZS-em Poznań niespo-
dziewanie przegrał swój mecz
zRobertemGodlewskim.Jednak
wparzezMateuszemKowalczy-
kiemwygrałdecydującegodebla,
codałonamzwycięstwo4:3.

Janowicz był też dwa razy
wćwierćfinaleturniejuorganizo-
wanegoprzezGórnika–ZREKa-
towice Bytom Open. W 2009

roku nie dał rady Czechowi Ja-
nowiHajkowi2:6,3:6,w2010lep-
szyodniegookazałsiępóźniejszy
triumfatorimprezyHiszpanPere
Riba(6:1,7:6).

Poszukajmy u nas jeszcze in-
nych śladów zawodnika, który
jestteraz26.naświecie.

W 2010 roku w turnieju ITF
w Gliwicach dotarł do finału,
przegrywając z Czechem Dusa-
nem Lojdą 6:7, 6:7, a rok później
na kortach w Katowicach-Jano-
wie odpadł w półfinale z Austra-
lijczykiem Jamesem Duckwort-
hem 6:7, 6:7. Co słychać u po-
gromcówPolaka?Hajekzajmuje
109. miejsce w rankingu ATP,
Duckworth jest 211, Lojda – 233,
aRiba–442!

Janowicz jest teraz na ustach
tenisowego świata iwreszcie za-
robił konkretne pieniądze. Za fi-
nał wParyżuzgarnąłprawie270
tys. euro. Przed tym sukcesem
jegocałyzarobeknakorciewyno-
siłokoło235tys.euro.

I tu dochodzimy do kwestii
pieniędzy,którepobudzająwyo-
braźnię, ale też w przypadku
szkoleniatenisistówmogąpowa-
lićnakolana.Wszyscyjużwiemy,
żerodzice„Jerzyka”,byichpocie-
chamogłagraćwtenisa,sprzedali
mieszkanieisiećsklepów.Czyta-
kiewyrzeczeniasąkonieczne?

–WPolsceaż80procentkosz-
tówutrzymaniamłodegotenisi-
styspadanarodziców–mówitre-
ner Łukaszewski. – Jakie to pie-
niądze? Ojciec ubiegłorocznej
mistrzyniPolskijuniorek,16-let-
niejPaulinyLewandowskiejobli-
czarocznewydatkizwiązanezte-
nisemna100tys.złotych.Zawod-

niczka może się przebić tylko
przez starty w turniejach. W Eu-
ropiejestogromnakonkurencja,
dlategotrzebajeździćpoświecie,
a to kosztuje. Jako klub staramy
się, aby jak najbardziej odciążyć
rodziców. Dzieci, które uczą się
unasgrać,mająsprzętzadarmo.

WPolscepróbowanojużosza-
cowaćkosztwychowaniazawod-
nika liczącego się w światowej
stawce – jak informuje portal
Białe Linie Kortu, wychodzi nie-
całe 1,5 mln zł. Fachowcy pocie-
szająrodziców,którzychcąmieć
słynne tenisistki. Dziewczęta
przeciętnie 2-3 lata szybciej
wchodzą do czołowej „50” ran-
kingu niż chłopcy, dlatego w ich
przypadku tenisowe inwestycje
szybciejsięzwracająisąmniejsze
o20-25procent.

Zejdźmy jednak na ziemię,
a dokładnie na kortową mączkę
i spróbujmy od początku. W By-
tomiumajągrupę70dzieciaków,
które trenują dwa razy w tygod-
niu po godzinie (no i mają dar-
mowysprzęt).Rodzicepłacązato
miesięcznie 190 złotych. Klub
współpracuje też z przedszko-
lami, dzięki czemu około 300
dziecipróbujesiłwtenisie.

– Na razie nie odczuwamy
zwiększonego zainteresowania
posukcesieJanowicza,alebardzo
dobryimpulsdałfinałAgnieszki
Radwańskiej w Wimbledonie.
Zazwyczaj do naboru zgłaszało
sięokoło20dzieci,terazbyłoich
54 – cieszy się Łukaszewski. –
Z grupy początkujących wyła-
wiamy talenty i proponujemy
trzytreningitygodniowo.Rozpo-
czynasiężmudnyprocesszkole-

nia zawodników, których mamy
wklubie34.

Jednakniewszyscymuszązo-
staćprofesjonalnymitenisistami.
Ten sport jest świetny dla osób
wkażdymwieku.Rakietęmożna
kupić już za sto złotych, spo-
denki, koszulka i buty do gry
wcaleniemusząbyćznajwyższej
półki. Gorzej z kosztami nauki –
godzina gry z trenerem wraz
zwynajęciemkortuwBytomiuto
60-70 zł, w tenisowej hali oczy-
wiściedrożej–90-100zł.

– Trenerzy biorą między 40
a 60 złotych za godzinę. Do tego
trzeba doliczyć wynajęcie kortu
(od 15 zł wzwyż – red.) – mówi
WojciechOlsza,synBarbary,wie-
lokrotnej mistrzyni Polski, i brat
Aleksandry,triumfatorkijunior-
skiegoWimbledonuw1995roku.

Gdziegrać?Choćkortomdaw-
nego Baildonu w Katowicach
grozilikwidacja,toliczbyniewy-
glądająźle.NastroniePZTwwo-
jewództwieśląskimwyszczegól-
niono25klubów.

–Najwyżejoceniamydziałanie
Górnika Bytom, trochę z tonu
spuściło Chorzowskie Towarzy-
stwoSportowe–mówiWojciech
Radomski, prezes Śląskiego
ZwiązkuTenisowego.–Gdziepo-
słaćdzieckonanaukę?WZabrzu
może to być Mostostal albo
Sport-Med, w Bielsku Beskidzki
KlubTenisowyAdvantage,wPie-
karach Śląskich rozpoczął dzia-
łalność Servis Area, nastawiony
na szkolenie zawodników. Fajne
obiekty mają na przykład Silesia
Club w Bytomiu i Servicom
wTychach.AKatowice?Tuobec-
nieniemogęniczegopolecić...

Chcesz być Jerzykiem?
Korty czekają na Ciebie
bWzięliJanowicza
do Bytomia,bobył
niezbytkosztowny

bRocznaopłatana
młodątenisistkęto
100tys.złotych

TomaszKuczyński

Korzeniowski
radziJanowiczowi,
jakdźwigaćsławę

Jerzy Janowicz, dzięki dotarciu
do finału tenisowego turnieju
ATP Masters w Paryżu, błyska-
wiczniestałsięgwiazdąpolskie-
gosportu.Jakpoliczylianalitycy
agencji informacyjnej PRESS-
SERVICE Monitoring Mediów,
wciąguośmiudni występówna-
szego tenisisty w hali Bercy
w mediach pojawiło się aż 3899
informacji na jego temat.

Jerzyka nie tylko porówny-
wano z Wojciechem Fibakiem
i Agnieszką Radwańską (blisko
700 odniesień), ale także okre-
ślanomianemtenisowejgwiaz-
dy podkreślając, że jest młody
(342publikacje),silny(123),zdol-
ny (41), zadziorny (39), ambitny
(24) i niepokorny (18). Dzienni-
karze pisali, że chłopak, o któ-
rym wcześniej mało kto w kraju
słyszał, ma talent (150 tekstów),
potencjał (80) i charakter (70),
awbliskostupublikacjachokre-
ślano go mianem bohatera.

– Te wszystkie artykuły oraz
uwielbieniedlaJanowiczatowy-
raznaszejtęsknotyzamitembo-
hatera narodowego, który wy-
grywa z silniejszymi od siebie –
powiedziała Weronika Ślęzak-
Tazbir, socjolog z Uniwersytetu
Śląskiego. – W tym wypadku
mniejważnajestdyscyplina,jaką
uprawiasportowiec,abardziejli-
czysięsukces,nawetwniszowym
sporcie. Jako naród odczuwamy
ogromne kompleksy z powodu
słabychwynikównaszychrepre-
zentantów,mającżaldopaństwa,
że nie potrafi wychować mi-
strzów.JeśliwPolsceobjawiająsię
jakieś gwiazdy, to dzieje się tak
albo dzięki ich ogromnemu ta-

lentowi,jakwprzypadkuAdama
Małysza,albodziękiuporowiide-
terminacji rodziców, jak w przy-
padku Agnieszki Radwańskiej
iwłaśnieJerzegoJanowicza,anie
systemowymrozwiązaniom.

W poprzednim tygodniu na
tematJanowiczawypowiadalisię
nawet politycy, że wspomnimy
tylkoszefaRAŚJerzegoGorzelika
iposłaSLDRyszardaKalisza.Wy-
gląda więc na to, że po „mały-
szomanii”,uwielbieniunarodudla
OtyliiJędrzejczak,Roberta Kubicy
iAgnieszkiRadwańskiejgrozinam
terazwybuch„jerzykomanii”.Czy
22-letni chłopak poradzi sobie
zwrzawą,jakanaglezapanowała
wokółjegoosoby?

–Zwyklemłodziludziesąma-
łoasertywniiniepotrafiąodma-
wiać, więc Janowiczowi przyda-
łobysięwsparciezzewnątrz.Po-
winien jak najszybciej zatrudnić
dobrego asystenta, który potra-
fiłby odsiać rzeczy ważne od
mniej istotnych i odpowiednio
zorganizowaćjegoczaspozakor-
tem–stwierdziłRobertKorzenio-
wski,czterokrotnymistrzolimpij-
skiwchodziesportowym.–Mnie
było łatwiej, bo wtedy media,
zwłaszcza internetowe, nie były
jeszczetakrozwinięte,alepamię-
tamtenstoszaproszeń,którydo-
stałem po złocie w Atlancie od
polityków i samorządowców,
którzychcielimiprzyznaćróżne
wyróżnienia i dyplomy tylko po
to,byzrobićsobiezemnązdjęcie.
Janowicz musibyćprzygotowany,
że kibice wszędzie będą go teraz
zaczepiać, ale jeśli będzie miał
świadomość,żenadaljesttymsa-
mymczłowiekiem,tylkobardziej
znanyminiebędziezgrywałwiel-
kiejgwiazdy,tosobieporadzi.

JacekSroka

DwatytułymistrzaPolskidrużynaCarbo-KoksGórnikBytomzdobyłazJerzymJanowiczem(trzeci z lewejwdolnymrzędzie)
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JerzyJanowiczawansowałna26.miejscewrankinguATP.
Ażstrachpomyśleć,cobędzie, jakwejdziedopierwszej „10”
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WładimirKliczko–młodszyzukraińskichbraci(ma36lat).
W karierzeamatorskiejzdobyłzłotonaigrzyskachwAtlancie.
Odjegozawodowegodebiutu16listopadaminie12lat.Wtym
czasiestoczył61walk,wygrywając58.Jestpanującym
mistrzemIBF,WBOiIBOorazsuperczempionemWBA.

Witalij Kliczkoma już
41 lat.Powoli żegna się
zboksem,zajmując
głównie polityką.Jego
partiaUdar (czyli Cios)
jest obecnie trzecią si-
łą ukraińskiej polityki.
Na ringu zawodowym
wystąpił 47 razy, zwy-
ciężając45pojedyn-
ków.Od2008 roku jest
mistrzem federacji
WBC–pasabronił już
jedenastokrotnie.
Ostatni razwewrześ-
niu 2012.F
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AleksanderPowietkin
ma33lata. Rosjaninbył
gwiazdąringówamator-
skich,zdobywałtytuły
mistrzaolimpijskiego,
światai Europy. Jakoza-
wodowiecjestniepoko-
nanyw25pojedynkach.
PosiadapasWBA,ale
tytułsuperczempiona
należydoWładimira
Kliczki.Federacjapod-
jęłatakądecyzję,bodo-
minacjaUkraińcaosła-
biłazainteresowanie
walkamiopas.
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DavidHayema32lata,azkarieryamatorskiejpozostałmu
srebrnymedalmistrzostwświata.Jakozawodowiecrządził
wwadzejuniorciężkiej.Wkrólewskiejkategoriisięgnąłpopas
WBA,alestraciłgow2011rokupoporażcezWładimirem
Kliczką.W28pojedynkachprzegrałwsumiedwarazy.Jego
konferencjeprzedwalkamiczęstokończąsięawanturami.RM
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AndrzejGołota–miałcztery
szanse,wszystkieprzegrał
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Wsobotępogodzinie23Mariusz
Wach wejdzie na ring w Ham-
burgu. Wdrugimnarożnikusta-
nie Władimir Kliczko, mistrz
świata federacji IBF, WBO i IBO
orazsuperczempionWBA.Pięś-
ciarzzKrakowa,który14grudnia
będzie obchodził 33. urodziny,
został czwartym Polakiem, jaki
otrzymał szansę zdobycia mi-
strzostwa świata wagi ciężkiej.
Czy jako pierwszy potrafi ją wy-
korzystać?Wtedydokonasztuki,
która nie udała się Andrzejowi
Gołocie, Albertowi Sosnow-
skiemuiTomaszowiAdamkowi.

Przezklęskidokariery
Andrzeja Gołotę Amerykanie
pokochali w 1996 roku po wiel-
kich walkach z Riddickiem Bo-
we. Polak powinien je wygrać,
miałsławnego wówczasrywala
już na talerzu, ale sfrustrowany
jego upartym utrzymywaniem
się na nogach, bił poniżej pasa
iprzegrywałprzezdyskwalifika-
cję. Bowe po tych łomotach
nigdyniebyłjużsobą, natomiast
Gołocie porażki paradoksalnie
otworzyły drzwi do kariery.

Legendarny ekscentryczny
promotorDonKingwiedział,jak
ten potencjał wykorzystać i rzu-
cił Gołotę na głęboką wodę,
właściwie bez szans na sukces.
Postawiłgomianowicienaprze-
ciw Lennoxa Lewisa, który w
październiku 1997 roku był od-
powiednikiem Kliczków razem
wziętych.

Nowajednostkaczasu
Pojedynek opas WBCprzeszedł
dohistorii jakonarodzinynowej
jednostki czasu – jednej gołoty.
Liczyła ona 92 sekundy, po ta-
kim bowiem okresie Polak leżał
na macie znokautowany.

– Wszystko przez zastrzyk
wkolano, jakidostałemgodzinę
przed walką – opowiadał po la-
tach Gołota. – Miał mi zagwa-
rantować, że nie będę odczuwał
w nim bólu, a efekt był taki, że
gdy bandażowano mi ręce, za-
cząłem... zasypiać.

Koniec historii? A skąd! To
dopierobyłpoczątek.Potrzylet-
nim odpoczynku przez następ-
ne cztery lata Gołota wchodził
na ring, by pokonać kilku nie-
wiele znaczących rywali, po-
nieść żenującą klęskę z Micha-

elem Grantem i uciec z ringu
przed Mikiem Tysonem (walkę
uznano za niebyłą, gdy w orga-
nizmie „Bestii” odkryto ślady
niedozwolonych substancji),
gdy nieoczekiwanie otrzymał
kolejną szansę. W kwietniu
2004 roku zmierzył się z
Chrisem Byrdem o tytuł IBF.
Efekt? Remis podwunastu run-
dach – jeden sędzia widział
zwycięstwo Gołoty 115:113,
drugi remis 114:114, a jedyna
w tym gronie kobieta uznała, że
górąbyłAmerykanin. Ponieważ
w boksie obowiązuje zasada, że
aby zdetronizować mistrza,
trzeba go pokonać, pas został u
Byrda.

– Myślę, że ten werdykt był
jednak w jakiś sposób zrozu-

miały – oceniał Gołota, a ek-
sperci uznali, że do sukcesu za-
brakło mu przede wszystkim
determinacji.

Zakrótkarozgrzewka
Siedem miesięcy później, w li-
stopadzie2004,Polakznówsta-
nął w świetle kamer: tym razem
stawką było mistrzostwo WBA,
a rywalem John Ruiz. Gołota
przegrał, chociaż rzucił Amery-
kanina dwa razy na deski, ale
potem nie poszedł za ciosem
i jednogłośnie przegrał.

–Zostałemoszukany.Cowię-
cej mogłem zrobić? – żalił się
niedoszły mistrz świata, ale ni-
czego to już nie zmieniało.

Gołotabył jednakzjawiskiem
wyjątkowym, w dodatku do-
chodowym, bo Polonia przy-
chodziła na jego walki w iloś-
ciach hurtowych. W efekcie już
po sześciu miesiącach dostał –
co jest wydarzeniem bez prece-
densu – czwartą szansę. Na
drodze do pasa WBO stanął
Lamon Brewster. Warto pamię-
tać, że były to czasy posuchy
w ciężkiej wadze. Wielcy mi-
strzowie odeszli, a nowi byli
bezbarwni. Brewster należał
właśnie do tego grona. Wyma-
rzony pas leżał więc na wyciąg-
nięcie ręki, ale po zaledwie 52
sekundach leżał przede wszyst-
kim... Gołota, poprawiając swój
wstydliwy rekord z walki z
Lewisem.

– Za krótką miałem roz-
grzewkę, w dodatku potem sta-
łem w chłodnym korytarzu i w
efekcie wyszedłem między liny
niemal wyziębiony – tłumaczył
Polak. Kolejnej odsłony tego se-
rialu klęsk już nie było.

Rozbijaniebanku
Chyba nikt nie przypuszczał, że
następnym Polakiem w walce o
najcenniejszy pas zostanie Al-
bert Sosnowski. Bracia Kliczko

szerzyli jednakjużtakiespusto-
szenie, że w 2010 roku trudno
byłoznaleźćrywala,któregojuż
nie zdemolowali, albo który się
ich nie bał. Wybór padł więc na
plasującego się w czołowej pięt-
nastcerankingu„Dragona”. Ten
nieodmówił,wiedząc,żeniema
nic do stracenia, a wiele do zy-
skania. Przede wszystkim pie-
niędzyoczywiście.Polak zawy-
stęp w Gelsenkirchen zarobił
milion dolarów (Witalij Kliczko
zyskał 25 milionów euro). Taka
kwota to wystarczająca osłoda
za nokaut w 10. rundzie walki
opas WBC, która przypominała
zabawę w kotka i myszkę.

Łomotzamiastsławy
Nawpływydokasyniemógłna-
rzekać także Tomasz Adamek.
On także zmierzył się w ramach
federacji WBC z Witalijem i po
raz pierwszy w Polsce pojedy-
nek pokazywano w formule
PPV. Starcie na stadionie we
Wrocławiumiało świetną opra-
wę marketingową, ale efekt był
tradycyjny. Polak, dużo mniej-
szyodrywala,niemiałszans,by
wyrządzić mu krzywdę i prze-
grał w 10. rundzie, co i tak było
głównie efektem hartu ducha.
Kliczko, mówiąc kolokwialnie,
spuścił pięściarzowi z Gilowic
regularny łomot.

– Za krótko byłem w Polsce,
zaniedbałem aklimatyzację –
tłumaczył„Góral”,niecowstylu
G0łoty sprzed lat.

Czy to pasmo polskich pora-
żek przerwie wreszcie Wach?
Nazywany polskim olbrzymem
i mierzący 202 cm wzrostu kra-
kowianin wierzy, że tak będzie.
Ale przed nim podobną wiarę
deklarowali Gołota, Sosnowski
i Adamek...

Walkę Wacha można zoba-
czyć za pośrednictwem pay-
per-view. Większość sieci kab-
lowych sprzedaje ją za 40 zł.

Ciężkooten„ciężki”pas.
Dosiedmiurazysztuka?
bMariuszWach
jutrowejdziedo
ringuzKliczką

bToczwartyPolak
z szansą na tytuł
mistrza świata

RafałMusioł

Albert Sosnowski –walka
opasbyła skokiemnakasę
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TomaszAdamek–Kliczko
był zdecydowanie zamocny
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MariuszWach– jest duży,
czy będzie teżwielki?
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Gołotaswoje
najważniejsze
walkiprzegrał
przedewszystkim
wewłasnejgłowie
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DziękiEURO2012mamypiękne
stadiony w Warszawie, Pozna-
niu, Wrocławiu i Gdańsku. Nie
mają się czego wstydzić także
Kraków, Kielce czy Lubin. Nasz
region został w tej rywalizacji w
dołkach startowych, teraz jed-
nak powoli nadrabia stracony
dystans, chociaż na sportowej
mapie nadal pozostają białe
plamy.

Największa z nich obejmuje
Chorzów. Zdesperowani kibice
Ruchu wyszli wczoraj na ulice
miasta, by przypomnieć prezy-
dentowi Andrzejowi Kotali o
przedwyborczych obietnicach.
Wicemistrzowie Polski rozgry-
wają swoje mecze na obiekcie
wybudowanym w 1935 roku!
Nowystadion ma powstać naj-
wcześniej za trzy lata. Fani Nie-
bieskich nie chcą tak długo cze-
kać, nie interesuje ich również
modernizacja, na jaką miasto
miało przeznaczyć 1,8 mln zł.
Chcąnowegostadionu,anie, jak
powtarzają „pudrowania nie-
boszczyka”.

–Cieszęsię,żewiernisympa-
tycynaszegoklubu,którzyregu-
larnie dopingują nasz zespół
i pomagają nam walczyć o ko-
lejne zwycięstwa, rozumieją, że
nowyobiektsportowyjestniez-
będny,byRuchmógłrozwijaćsię
pod względem sportowym,
szkoleniowym,marketingowym

iwspierająnaswtychdążeniach
-napisałwswoimoświadczeniu
prezes Niebieskich Dariusz
Smagorowicz. - Jestem także
przekonany, że władze Cho-
rzowadoskonalewiedzą,żeczo-
łowy klub ekstraklasy, który
możepochwalićsię14.tytułami
mistrzaPolski,towizytówkana-
szego miasta i ambasador
futboluna najwyższym pozio-
mie. Taka drużyna musi jak naj-
szybciej przenieść się na nową
arenę, by skutecznie rywalizo-
wać z najlepszymi zespołami w
kraju i za granicą. Wierzę, że w
sprawienowoczesnegostadionu
Ruchuudanamsięwypracować
kompromis i już wkrótce bę-
dziemy mówić jednym głosem.

Chorzów może pozazdrościć
już kilku miastom na Śląsku.
Problemów ze stadionem nie
mają już w Gliwicach, za chwilę
znikną w Zabrzu, rozpoczyna
się budowa w Bielsku-Białej.

Na razie flagowym przykła-
dem są właśnie Gliwice. Piast,
beniaminek naszej ekstraklasy,
swoje mecze rozgrywa na no-
wym obiekcie przyulicy Okrzei.
Budowa stadionu ruszyła we
wrześniu 2010 roku, jej koszt
wyniósł 54.137.254 zł. Inwesty-
cja pozwoliła dostosować
obiekt do wymogów PZPN i
UEFA. Trybuny mogą pomieś-
cić ok. 10 tys. widzów z możli-
wością poszerzenia widowni
o kolejne 5 tys. miejsc.

Otwarcie nowego stadionu
wypadło okazale. Piast pokonał
w I ligowym meczu Wisłę Płock
2:1, a spotkanie oglądała rekor-
dowa liczba 9.432 kibiców.
Tego wyniku nie udało się już
poprawić, co stanowi przyczy-
nek do dyskusji o optymalnych
objętościach stadionów, ale to
temat na inną okazje.

W kolejce stoi już Zabrze.
Tam budowa odbywa się eta-

pami, co pozwala Górnikowi na
rozgrywanie meczów w czasie
trwania prac. W pierwszym
etapie mają powstać trzy try-
buny, który pomieszczą 24 ty-
siące widzów. Docelowo sta-
dion ma posiadać 31.871 miejsc.
Powstają również nowe szat-
nie, pomieszczenia magazy-
nowe i techniczne, a także ga-
raż podziemny.

W Bielsku najtrudniejsze
okazało się pokonanie przesz-
kód formalnych, związanych
z oporem okolicznych miesz-
kańców.

- Teraz wszystko toczy się już
z godnie z planem - z zadowo-
leniem przyznaje Marcin Ni-
kiel, rzecznik bielskiego klubu.

Prace ruszyły w sierpniu i
mają być ukończone w ciągu
28 miesięcy. Wtedy na stadio-
nie będzie mogło zasiąść
15.292 widzów i wszyscy
zmieszczą się pod dachem.

Komisja Dyscyplinarna PZPN
zaniewłaściwezachowaniekibi-
ców GKS Tychy w meczu z ŁKS
Łódź postanowiłaukarać benia-
minka i nakazała rozegranie so-
botniegomeczuzCracovią(godz.
12),przypustychtrybunach. JAŹ

ZCracovią
bezkibiców

I liga piłkarska – 16. kolejka

SOBOTA: GKS Tychy – Cracovia (12, w Ja-
worznie), GKS Katowice – Stomil (17), Polo-
nia – Kolejarz (17), Olimpia – Termalica
(13), Okocimski – ŁKS Łódź (12), Arka –
Dolcan (17.30), Sandecja – Bogdanka (17)
NIEDZIELA: Flota – Zawisza (12.30), Miedź –
Warta (12.15)

1. Flota Świnoujście 15 40 31-8

2. Cracovia 15 32 24-15

3. Termalica Nieciecza 15 31 26-14

4. Zawisza Bydgoszcz 15 26 27-11

5. GKS TYCHY 15 26 14-10

6. Miedź Legnica 14 25 19-13

7. Olimpia Grudziądz 15 25 19-14

8. Bogdanka Łęczna 15 22 19-20

9. Arka Gdynia 15 21 16-11

10. Warta Poznań 15 21 22-20

11. GKS KATOWICE 15 18 19-21

12. Kolejarz Stróże 15 16 19-25

13. Dolcan Ząbki 14 16 17-19

14. Sandecja Nowy Sącz 15 15 14-30

15. Stomil Olsztyn 15 12 17-24

16. Okocimski Brzesko 15 12 15-25

17. ŁKS Łódź 15 10 16-34

18. POLONIA BYTOM 15 4 11-31

Piłka nożna. Ekstraklasa:
Ruch Chorzów – Lechia Gdańsk
(piąt. 18), Podbeskidzie Bielsko-
Biała – Polonia Warszawa (sob.
13.30), Górnik Zabrze – Zagłębie
Lubin (niedz. 14.30). I liga: GKS
Tychy – Cracovia (sob. 12, w Ja-
worznie), Polonia Bytom – Kole-
jarzStróże(sob.17),GKSKatowice
– Stomil Olsztyn (sob. 17).IIliga,
grupazachodnia: Rozwój Kato-
wice–TurTurek(sob.13),Zagłę-
bie Sosnowiec – KS Polkowice
(sob. 16.30). IIIliga: Górnik We-
soła – Skra Częstochowa (sob.
13.30),PoloniaŁaziska–Pniówek
Pawłowice (sob. 11). Grają obie
grupyczwartejligiorazliginiż-
sze

Siatkówka. Orlen Liga:
TauronMKSDąbrowaGórnicza–

BKSAluprofBielsko-Biała(niedz.
14.30)

Futsal. Ekstraklasa: Rekord
Bielsko-Biała – Remedium
Pyskowice(piąt.19)

Nasinawyjazdach
Piłka nożna. Ekstraklasa:

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice
(sob.15.45).IIliga,grupazachod-
nia:MKSOława–RakówCzęsto-
chowa(sob.14),ChrobryGłogów
– Energetyk ROW Rybnik (piąt.
18). III liga: LZS Leśnica – LKS
Czaniec (sob. 13.30), Swornica
Czarnowąsy – Odra Wodzisław
(sob. 13.30), Start Namysłów –
Szczakowianka Jaworzno (sob.
13.30),LZSPiotrówka–Przyszłość
Rogów (sob. 13.30), Polonia
Głubczyce – BKS Stal Bielsko-
Biała(sob.13.30)

Ekstraklasa kobiet: Pogoń
WomenSzczecin–UniaRacibórz
(sob.11)

Futsal. Ekstraklasa: Gatta
ZduńskaWola–GKSTychy(sob.
18),MarwitToruń–ClearexCho-
rzów(piat.20),Pogoń04Szczecin
–AZSUŚKatowice(piąt.19),Red
Devils Chojnice – Gwiazda Ruda
Śl.(piąt.19)

Siatkówka.PlusLiga:ZAKSA
Kędzierzyn – Jastrzębski Węgiel
(piąt. 20), Resovia – Wkręt-met
AZSCzęstochowa(sob.17)

Piłka ręczna. Ekstraklasa
mężczyzn: Czuwaj Przemyśl –
PowenZabrze(sob.18)

* Informacje o meczach i im-
prezach sportowych prosimy
nadsyłać na sport@dz.com.pl
lubl.jazwiecki@dz.com.pl.JAŹ

Czwartek, 8.11
Multi Multi – g. 14.00
4, 6, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 31, 37,
42, 55, 59, 60, 65, 67, 68, 73,
[76], 80

Sportowepropozycjenaweekend

Niezbędnik

a Ekspertem
jest Robert
Kasperczyk,
były trener
Podbeskidzia

aRuchChorzów - Lechia
(piąt. 18)
Przypuszczalny skład
Pescović -Djokić,Stawarczyk,
Sadlok,Lewczuk -Smektała,
Malinowski,Panka,Sultes -
Jankowski,Kuświk
NieobecniZieńczuk,Straka,
Janoszka,Niedzielan,Szyn-
drowski? (kontuzje)
Typ eksperta 3:1
aGórnikZabrze –Zagłębie
Lubin (niedz. 14.30)
Przypuszczalny skład
Skorupski–Bemben,Danch,
Szeweluchin,Gancarczyk–
Olkowski,Przybylski,Mączyń-
ski, Kwiek,Nakoulma–Milik
NieobecniG.Nowak,Jon-
czyk (kontuzje)
Typ eksperta 1:0
a Podbeskidzie - Polonia
Warszawa (sob. 13.30)
Przypuszczalny skład Zajac
–Sokołowski,Pietrasiak,Byr-
tek,Król–Chmiel,Łatka,
Cohen,Ziajka,–Demjan,Jeleń
NieobecniKonieczny,Sacha
(kontuzje)
Typ eksperta 2:1
a ŚląskWrocław - Piast Gli-
wice (sob. 15.45)
Przypuszczalny skład Trela
–Matras,Klepczyński,Polak,
Oleksy– Izvolt,Cuerda,Zga-
niacz, Lazdins,Podgórski–
Kędziora
NieobecniŚwierczok, A.Ju-
rado,Zbozień,Urban (kon-
tuzje),Lisowski (choroba)
Typ eksperta 2:0

FO
T.
JJ

Stadion,czyliobiektpożądania
bKibiceżądając
nowycharen
wychodząnaulice

bGliwice,Zabrzei
Bielsko:Chorzów
możeimzazdrościć

LeszekJaźwiecki

FO
T.
LU

C
Y
N
A
N
EN

O
W

KibiceRuchuzorganizowaliwczoraj„stadionową”demonstrację

Ekstraklasa – 11. kolejka

PIĄTEK RUCH CHORZÓW – Lechia Gdańsk
(18), Widzew Łódź – Lech Poznań (20.45);
SOBOTA PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA -
Polonia Warszawa (13.30), Śląsk Wrocław
- PIAST GLIWICE (15.45), Legia Warszawa
– Jagiellonia Białystok (18); NIEDZIELA
GÓRNIK ZABRZE – Zagłębie Lubin (14.30),
Korona Kielce – Wisła Kraków (17); PONIE-
DZIAŁEK GKS Bełchatów – Pogoń Szczecin
(18.30)

1. Legia Warszawa 10 24 24-10

2. Polonia Warszawa 10 20 22-10

3. GÓRNIK ZABRZE 10 20 17-7

4. Lech Poznań 10 20 14-6

5. Śląsk Wrocław 10 19 16-11

6. Widzew Łódź 10 17 14-13

7. Lechia Gdańsk 10 15 15-13

8. RUCH CHORZÓW 10 14 11-14

9. Jagiellonia Białystok 10 12 9-10

10. PIAST GLIWICE 10 12 13-17

11. Pogoń Szczecin 10 11 12-14

12. Wisła Kraków 10 11 8-13

13. Korona Kielce 10 11 7-15

14. Zagłębie Lubin 10 5 8-14

15. PODBESKIDZIE 10 5 12-20

16. GKS Bełchatów 10 4 6-19

MarcinGortatjestnajlepiejbloku-
jącymwkoszykarskiej lidzeNBA
i współliderem klasyfikacji tzw.
double-double! Polakjestteżnaj-
lepszym zawodnikiem Phoenix
Sunswrankinguefficiency,uwz-
ględniającymwszystkieelementy
gry. Wskaźnik 22,3 daje mu 22.
miejscewlidze.

W czwartkowym meczu ze-
spół Gortata pokonał na wyjeź-
dzieCharlotteBobcats117:110.Po-
lakzdobył23punkty,miał10zbió-
rek, siedem bloków i uzyskał
czwarte double-double w roz-
grywkach.Liczbablokówtojego
rekordkariery.

Gortatwswoimmeczunumer
301.wNBA,przeciwkozespołowi,
któregowłaścicielemjestsłynny
MichaelJordan,grałponad38mi-
nut,najego23punktyzłożyłosię
m.in.10celnychz14rzutówzgry
(tojegorekordysezonu).JAŹ/PAP

Gortat jest
gwiazdą

WięcejzdjęćzChorzowanadziennikzachodni.pl
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Horoskop

Maria Junosza 9–15 XI 2012

Trzymamwindę,Karolku,pospiesz się z tymgoleniem!

Teraz ludzie znacznie szybciej opuszczająwindę!... Bez komentarzy.

Niespodzianka!
Z takimbagażemmogę iść naMount Everest, ale nie na czwarte piętro?
Winda!!!

Help!Au secours!Hilfe!Aiuto!Hjalp!Helpen!!! ...?!

Gwidon Miklaszewski na dobry humor

RYBY 21.02–20.03

Ryby, zajęte pilnowaniem kariery,
mogą w tym tygodniu stracić kolejną

okazję wyprostowania swoich relacji z naj-
bliższymi. Wbrew pozorom, nie wszystko
zostało zapomniane… Lew wie więcej niż Ty.

PANNA 23.08–22.09

Jesienna melancholia jeszcze nikomu
nie zaszkodziła, nie martw się więc

chwilowym obniżeniem nastroju. Po prostu
odpocznij i… opracuj plany na najbliższe dni.
Będą jak znalazł, gdy wrócisz do formy.

WODNIK 21.01–20.02

Przed Tobą tydzień, wypełniony obo-
wiązkami reprezentacyjnymi i spot-

kaniami. Może nie każde sprawi Ci satysfak-
cję, ale taki to już życiowo-zawodowy „mus”.

LEW 23.07–22.08

Kłopoty bliskiej Ci osoby mijają
w coraz szybszym tempie. Trochę to

jeszcze potrwa, ale są powody do optymizmu.
W pracy znajdzie się ktoś, kto Ci pomoże.

KOZIOROŻEC 22.12–20.01

W pracy skup się na wybranym prob-
lemie, bo inaczej polegniesz w tym

zamieszaniu. We wtorek poznasz kogoś, kto
wkrótce namiesza w Twoim życiu osobistym.
Prawdziwa jazda dopiero się zaczyna!

RAK 22.06–22.07

Powodzenie czeka Cię przede
w wszystkim w pracy, bo w życiu pry-

watnym przybędzie spraw do załatwienia „od
ręki”. Przy pomocy sprawdzonych przyjaciół
i z tym problemem poradzisz sobie szybko.

STRZELEC 23.11–21.12

Wolniejsze obroty to jedyne, co
możesz zrobić przy tak obniżonej

koncentracji. Nie pchaj palca między drzwi,
daj sobie szanse na odzyskanie pewności!

BLIŹNIĘTA 22.05–21.06

Wygrana (cokolwiek to znaczy) jest
coraz bliżej. Pod warunkiem, że jesz-

cze w tym tygodniu dopniesz formalności.
Miłość, mimo Twoich obaw, rozkwita!

SKORPION 24.10–22.11

W poniedziałek może dojść do nie-
przyjemnej dla Ciebie konfrontacji

zawodowej. Mimo dobrego przygotowania
konkurencji, wyjdziesz z potyczki obronną
ręką. W przyszłości jednak uważaj.

WAGA 23.09–23.10

Przed Tobą ważne decyzje, których
skutki odczuje (w pozytywnym sen-

sie) cała rodzina. Kropkę nad „i” postawi
Koziorożec. Uważaj na podstępną Rybę.

BARAN 21.03–20.04

Nie wszystko i nie od razu! Jeśli
naprawdę zależy Ci na tym związku,

popracuj nad relacjami z kochaną osobą
i naucz się sztuki kompromisu. Powodzenia!

BYK 21.04–21.05

Dobra (wbrew tej za oknem) aura dla
podróżujących w sprawach służbo-

wych. Z sukcesem załatwisz planowane inte-
resy i otrzymasz nowe oferty. W biznesowym
biegu nie zapomnij, że ktoś czeka na telefon.

1237825/44
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