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Cisza na Stadionie
Dwa najbardziej rozpoznawalne
śląskie obiekty muszą zmierzyć się
z silną konkurencją ze strony innych
miast, które coraz skuteczniej walczą
o organizację imprez kulturalnych
i sportowych na swoim terenie.

s. 4

Straż miejska
Jedni chcą im dołożyć uprawnień,
drudzy zlikwidować. W ostatnich
tygodniach straż miejska była
tematem numer jeden w Rybniku,
teraz w Pszczynie. Ilu na Śląsku jest
strażników i czym się zajmują?

s. 5

Derby Śląska
Ten mecz od zawsze elektryzował
kibiców. Ruch Chorzów i Górnik
Zabrze po raz kolejny zagrają
o prymat na Górnym Śląsku. Kto tym
razem będzie górą w tej rywalizacji?

s. 15

Ministrantki s. 6

Od 1994 roku dziewczęta mogą pełnić funkcje ministrantek. To odpowiedź na realne
potrzeby, a nie moda – twierdzi abp Alfons Nossol. Do zmian trzeba przygotować nie
tylko księży, ale i wiernych.
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Tramwaje pod czujnym
okiem kamery
Ma być przede wszystkim bezpieczniej. Tramwaje Śląskie chcą
utrudnić życie złodziejom, dlatego
w wagonach zostanie zamontowany
monitoring.
– W trosce o bezpieczeństwo pasażerów, Tramwaje Śląskie rozpoczęły
proces montażu systemu monitoringu w pojazdach obsługujących
połączenia w Aglomeracji Śląskiej.
Już w tej chwili po naszych torach
jeździ testowy tramwaj wyposażony
w ten system. Do końca bieżącego roku kamery pojawią się we
wszystkich tramwajach typu 116
Nd Citadis, PT 8 i E1 – łącznie w 44
wagonach – informuje Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich.
To jednak nie wszystkie nowości.
System monitoringu zainstalowany
zostanie również w 75 modernizowanych wagonach. Kamery pojawią
się także w 30 nowych tramwajach,
które zostaną zakupione przez
spółkę. System monitoringu ma odstraszyć amatorów cudzej własności
od tramwajów, a jeśli już dojdzie do
kradzieży, pozwoli on policji ująć
sprawcę.
Mostostal wybuduje stadion
w Tychach
Do trzech razy sztuka. Budowa
nowego stadionu piłkarskiego
w Tychach ma wreszcie ruszyć.
W trzecim postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę.
Wybuduje go Mostostal Warszawa.
Prawdopodobnie jeszcze w październiku zostanie podpisana
umowa. Mostostal w przetargu na
przebudowę stadionu zaoferował
kwotę prawie 129 milionów złotych.
Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ wśród dziewięciu
ofert najtańsza przewyższała dwukrotnie budżet, jaki wyznaczyli na
budowę miejscy urzędnicy. Na jego
wybudowanie mieli jedynie 83 miliony złotych.
Strajk w kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
Blisko czteroprocentowa podwyżka,
premia, czy zmiany zasad zawierania umów z nowymi pracownikami.
To postulaty związkowców z kopalń
należących do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Mimo wielodniowych
negocjacji nie udało się dojść do
porozumienia z zarządem, dlatego
19 października w kopalniach JSW
górnicy nie pracowali. Strajk trwał
przez dwadzieścia cztery godziny.
Jak poinformował zarząd spółki,
na pierwszą zmianę nie przyszła
ponad połowa zatrudnionych. Podstawą do przeprowadzenia strajku
w JSW jest wynik czerwcowego
referendum wśród pracowników.
Wtedy 97 procent głosujących
opowiedziało się za taką formą
protestu.
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Otwarcie dworca w Katowicach
Będzie szybciej, nowocześniej
i wygodniej. Windy, ruchome
schody, udogodnienia dla niepełnosprawnych, systemy informacji dźwiękowej, sklepy czy
nowoczesne kasy. To wszystko
już za 11 dni przetestują pasażerowie. 29 października nastąpi
otwarcie wyremontowanego
dworca w Katowicach. Rocznie
będzie obsługiwał prawie 12 mln
pasażerów.
Przez dwadzieścia miesięcy robotnicy wspinali się na wyżyny swoich umiejętności. Pozostawili po
sobie najnowocześniejszy dworzec
w Polsce. – Bardziej przypomina
terminal lotniczy, jak to co kiedyś
było dworcem kolejowym - uważa
Rafał Elżanowski, dyrektor ds.
inwestycji w Neinver Polska. Pasażerowie zmiany dostrzegają, ale
nauczeni latami złych doświadczeń
z pochwałami wolą poczekać. – Na
razie są trudności z wchodzeniem
i wychodzeniem na dworzec.
Zdecydowana większość trudności ma zniknąć 29 października,

czyli w dniu oficjalnego otwarcia
dworca. Tego dnia z głośników w hali i na peronach popłyną
słowa powitania autorstwa mieszkańców w Katowic. W pierwszych
dniach funkcjonowania nowego
dworca będzie można przy nim
spotkać informatorów z mapkami, które wskażą pasażerom kasy
biletowe, czy wejścia na perony.
– Będzie można na niego wejść od
strony Placu Szewczyka, od strony Słowackiego i od strony tuneli
prowadzących z peronu- wyjaśnia
Monika Olejnik-Okuniewska,
rzecznik prasowy Neinver Polska.
Będzie szybciej i wygodniej. Nowoczesny monitoring, przejrzyste tablice, windy, ruchome schody, udogodnienia dla niepełnosprawnych,
systemy informacji dźwiękowej,
sklepy i kasy. – Pasażerowie zyskują
nowoczesny obiekt dostosowany do
wszystkich światowych standardów
obowiązujących w tej chwili dla
dworców kolejowych. Wyposażone
w nowoczesne systemy bezpieczeństwa o przejrzystej i funkcjonalnej
strukturze – zachwala Antoni

Bon na pracę

Żeby dostać pracę najpierw muszą zainwestować w siebie. I nie
chodzi tu o kolejne szkolenie.
Siemianowicki Powiatowy Urząd
Pracy doszedł do wniosku, że hasło „nie szata zdobi człowieka”
jest już nieaktualne i rozpoczął
nietypową akcję. Bezrobotne,
które samotnie wychowują dzieci mogą dostać ponad 2 tysiące
złotych na ubranie, fryzjera czy
kosmetyczkę. Wszystko dzięki
specjalnym bonom, które Urząd
przeznaczył na aktywizację bezrobotnych pań.
Zanim rozpoczęła staż, uporządkowała swój wygląd. Za
nowe ubranie i wizytę u fryzjera Karina Szczerbak zapłaciła
już 1000 złotych. Teraz jest już

godowa do rozmowy kwalifikacyjnej. – Spodnie takie eleganckie,
bluzka, oczywiście buty. Trzeba
zrobić dobre wrażanie. Dzięki dotacji z siemianowickiego
urzędu pracy załatwiła też opiekę w przedszkolu dla trzyletniej
córki. 600 złotych, które jeszcze
jej zostało zamierza wydać na
kosmet yczkę. Z podobnego
wsparcia skorzystało w sumie
30 mieszkanek Siemianowic.
Są bezrobotne, samotnie wychowują dzieci. Każda z nich dostała
bon o wartości blisko dwóch
i pół tysiąca złotych. – Jest on
wypłacany w transzach. Panie po
przeanalizowaniu swoich potrzeb
i po konsultacji z naszym doradcą
zawodowym przychodzą do urzędu, składają wniosek – wyjaśnia

Pomorski, dyrektor projektu przebudowy dworca w Katowicach.
O ile dworzec będzie gotowy do
końca października, o tyle przebudowa ostatniego peronu zakończy
się dopiero w połowie przyszłego
roku. Wcześniej, bo najpóźniej
w styczniu ma nastąpić integracja kolei z komunikacją miejską.
– Podziemny dworzec autobusowy,
czyli możliwość bezpośredniego
zjechania z dworca kolejowego do
miejsca, gdzie odjeżdżają miejskie
autobusy, to jeszcze pod koniec tego
Ireneusz Pilch, Powiatowy Urząd
Pracy w Siemianowicach Śląskich.
Pieniądze niekoniecznie wydały jedynie na wizytę w salonie
piękności. - Jestem przekonana,
że nie raz to uzębienie, ładny
uśmiech jest równie ważny jak na
przykład inne kompetencje, które
liczą się na rynku pracy – zaznacza Aleksandra Borowska-Nowojska, doradca zawodowy PUP
w Siemianowicach Ślaskich. Jak
mówią specjaliści do spraw rekrutacji najważniejsze przy spotkaniu
z przyszłych pracodawcom jest
pierwsze wrażenie. Nienaganny
wygląd i miła aparycja dla wielu
poszukujących pracy schodzą
jednak na dalszy plan. – Nie szafa
zdobi człowieka, tylko to co mamy
w sobie. To jakie mamy umiejętności – uważa Patrycja Galas, bezrobotna z Siemianowic Śląskich.
Tymi jednak mogą popisać się
dopiero później. Kluczowe przy
pierwszym kontakcie jest to, jak
siebie zaprezentujemy. – Należy
się bardzo, bardzo dobrze przyłożyć do tego jak wyglądamy, jak się
wysławiamy, co mamy do powiedzenia, ale też jak się zachowujemy.
Jak zachowujemy się w kontakcie
interpersonalnym czy patrzymy
w oczy, czy mamy pewny uścisk
dłoni – podkreśla Artur Ragan,
Work Express.
I wtedy pewne, że przyszły szef
bądź szefowa dobrze nas zapamiętają. I to niezależnie od tego o jakie
stanowisko i w jakiej branży się
staramy.
n

roku – mówi Łukasz Kurpiewski,
rzecznik prasowy grupy PKP.
Jeszcze niżej parkować będą
samochody. Miejsce na nim znajdzie 1200 aut. Wiadomo już, że
będzie płatny. Cena na razie jest
niewiadomą. Wiadomo że korzystać mają z niego głównie klienci
galerii handlowej, która pomieści
250 sklepów i punktów usługowych. Obie inwestycje mają zostać
ukończone pod koniec drugiego
kwartału 2013 roku. Taka perspektywa kosztuje 240 mln euro. n

Nowa
atrakcja
w Zabrzu
Komora K8. Pod tym kryptonimem kryje się nowa atrakcja
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
Komora K8 to nic innego jak
unikalne wnętrze wygospodarowane 320 metrów pod ziemią
w zabrzańskiej kopalni zabytkowej. Prace nad rewitalizacją
Komory Badawczej nr 8 dobiegły końca i podziemne wnętrze
jest przygotowane do przyjęcia
gości i artystów występujących
w Guido w ramach imprez pod
hasłem „Kultura na Poziomie”.
Uroczystość otwierająca zbiegła
się w czasie z oddaniem do użytku pierwszej w Europie, a może
i na świecie podwieszanej kolejki
podziemnej. Przejazd włączony
został w atrakcje zwiedzania
poziomu 320, wydłużając trasę
do 2,5 kilometra. Goście kopalni
mogą poczuć się jak prawdziwi
górnicy zmierzający na szychtę.
Uroczystość otwarcia obydwóch
obiektów odbyła się 20 października. Był koncert organizowany
z Filharmonią Śląską w odrestaurowanym wnętrzu oraz przejazd
podwieszaną kolejką.
n
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In vitro w Częstochowie będzie
dofinansowane z budżetu miasta.
Taką decyzje podjęli radni. Na
pomoc mogą liczyć małżeństwa,
które przynajmniej od roku są
zameldowane w Częstochowie
i nie mają innej szansy na własne dziecko. W sumie miasto
przeznaczy 110 tysięcy złotych
rocznie na refundację zabiegów.
Nowe życie, które nieraz możliwe
jest tylko dzięki wsparciu zaawansowanej medycyny. Pod Jasną Górą już
od przyszłego tygodnia bezdzietne
małżeństwa mogą składać wnioski
o dofinansowanie in vitro. – Nieraz
widać, jak idzie matka samotna
z ojcem i widać to w ich oczach, że
po prostu z tęsknotą i z takim pragnieniem patrzą na takie maluszki.
Osobiście wiele razy spotkałam się
z sytuacją, tego typu, że ktoś mi
powiedział, że zazdrości mi, że ja
mam czwórkę dzieci, a on nie może
mieć – mówi Katarzyna Hofman,
mieszkanka Częstochowy.
Głosów sprzeciwu, mimo
przegłosowania uchwały przez
częstochowskich radnych, nie brakuje. Krzysztof Janus, mieszkaniec
Coraz gorsza kondycja finansowa
Parku Śląskiego, marnotrawione publiczne pieniądze, nowych
inwestycji jak na lekarstwo, a do
tego partyjna lista płac. Lista
zarzutów stawianych kierownictwu WPKiW jest długa i dlatego
opozycja w Sejmiku wojewódzkim zażądała debaty. Sesja była
burzliwa.
Dla jednych to burza w szklance
wody. Dla drugich powód do ostrej
debaty. Gorąco było dziś na sesji
Sejmiku, w sprawie wydawałoby
się śląskiej oazy spokoju. – Można z dzieckiem pójść na spacer, są
alejki porobione, bardzo nam się
podoba w tej chwili - stwierdza Mateusz Suchy. Nie wszystkim. Radni
opozycji biją na alarm. Park Śląski
ich zdaniem jest w katastrofalnej
sytuacji finansowej. – Chcemy się
dowiedzieć od prezesa, czy 7 milionów strat po 10 miesiącach jest
prawdą. Jeżeli tak, to jest spółka
prawa handlowego i ta spółka może
zostać postawiona w stan upadłości.
Będzie może wyprzedawała swoje
nieruchomości. Na to wszystko nie
może być przyzwolenia społecznego
– stwierdza, Michał Wójcik, radny
Sejmiku województwa śląskiego,
Solidarna Polska.
Prezes Parku Śląskiego najpierw
z mównicy, potem przed kamerą
tłumaczył: spółka jest dobrze
zarządzana, a ujemny bilans z poprzedniego roku jest przypadkowy. – To jest 3 miliony tzw. straty
księgowej, a nie straty finansowej.
Zeszły rok zakończyliśmy na lekkim plusie. Jeżeli chodzi o gotówkę
wiadomo, że firmy jeżeli upadają to

Władze Częstochowy

dofinansują zabiegi in vitro

Częstochowy zaskarżył w sądzie pomysł radnych. – Gmina
nie może zajmować się takimi
sprawami. In vitro to nie jest ochrona zdrowia. Definicja in vitro to
jest zapłodnienie pozaustrojowe.
Mało tego, nie ma ustawy o in
vitro – stwierdza. Mimo to jest
uchwała, dzięki której w tym roku
na zapłodnienie pozaustrojowe
zostanie przeznaczone 110 tysięcy złotych. 3 tysiące dla każdego
z małżeństw – jednak nie pokryje
to zabiegu w 100 procentach. – Jeśli

komuś dofinansujemy to okaże się,
że będzie mu może prościej dołożyć
kolejne 3 tysiące niż od razu dać
6 tysięcy. Jednak zdaniem radnych,
którzy in vitro powiedzieli „nie”,
z ulgi skorzystają wyłącznie bogaci. – Trzeba mieć środki jeszcze na
leki, które nie są też tanie. Na pewno jest przykro, że nie próbowano
rozpatrywać innych technologii
– mówi Lech Małagowski, radny
z Częstochowy.
Mimo kontrowersji wokół in
vitro, w Częstochowie nie brakuje
małżeństw, które o pieniądze na
zabieg pytają nie od dziś. – Osoby
dzwoniły do wydziału, dzwoniły
do urzędu, pojawiały się na mailach informacje z pytaniem, kto
będzie mógł skorzystać, w jakim
czasie, na jakich zasadach – informuje Grażyna Stramska-Świerczyńska, Wydział Zdrowia UM
w Częstochowie.

Park Śląski

na cenzurowanym

dlatego, że nie mają pieniędzy, a nie
dlatego, że przepływy finansowe się
nie zgadzają – wyjaśnia Arkadiusz
Godlewski, prezes Parku Śląskiego.
Nie ma jednak zgody na marnotrawienie publicznych pieniędzy, uważa prezes Stowarzyszenia
„Nasz Park”. Według Gerarda
Mądrego niewypałem okazała się
droga dla WPKiW zmiana nazwy
i logo. Ta kosztowała 600 tysięcy
złotych a efektu marketingowego
– przynajmniej na razie – nie widać. – Przecież wszyscy wiedzą, że
to jest WPKiW, a twierdzenie, że
to się kojarzy z jakąś oczyszczalnią
ścieków, czy wodociągami to przecież,
ile to lat jeździły autobusy i z Niemiec
i z Czech, z Węgier i każdy trafił do
WPKiW - mówi Gerard Mądry,
prezes stowarzyszenia „Nasz Park”.
Do Parku przyciągały przed
laty liczne atrakcje. Tych jednak
na terenie zielonych płuc Śląska
zamiast przybywać, zdaniem

wielu, jest coraz mniej. Jest też
sądowy finał batalii władz Parku
z dzierżawcami punktów usługowych na terenie Wesołego Miasteczka. Ci kilka miesięcy temu
musieli zwinąć interes, po tym
jak w trybie natychmiastowym
wypowiedziano im umowy. – Nie
było żadnej dyskusji ani możliwości
negocjacji, pomimo że nam w zeszłym roku o 100% czynsz podnieśli
i obiecano nam, że będziemy tam
dłużej kilka sezonów – mówi Piotr
Łuczyk, były dzierżawca punktu
gastronomicznego w WPKiW. Pan
Piotr, chcąc nie chcąc, swój punkt
gastronomiczny przeniósł w inne

Tylko w ciągu najbliższego roku
na wsparcie liczyć będzie mogło 36
bezdzietnych małżeństw. Czy to rozwiąże problem bezpłodności w mieście? Tego zwolennicy uchwały oceniać na razie nie chcą. – Dzisiaj nie
znamy tego zakresu. Prawdę mówiąc
w najbliższym czasie to się przełoży
na kraj, na województwo i będziemy
mieli pierwsze dane – mówi Janusz
Adamkiewicz, radny z Częstochowy.
Z problemem bezpłodności
walczą też w Świętochłowicach.
Na razie diagnostyka w tym szpitalu ma być bezpłatna. – Badania
te są związane z ponoszeniem bardzo wysokich kosztów, zwłaszcza,
że to jest tylko ledwie wstęp do
całego leczenia i dalszej szerszej
diagnostyki – tłumaczy dr Arkadiusz Kucharek, Powiatowy Szpital
w Świętochłowicach. Leczenia bezpłodności w całym kraju wymaga
ponad miliona par.
n
miejsce. A w Parku pojawiła się
nowa firma.
Na długiej liście zarzutów jest
jeszcze długa – zdaniem opozycji –
upartyjniona lista płac pracowników
Parku. – Ludzi, którzy w większym
czy mniejszym stopniu byli związani
z Platformą Obywatelską, poprzez
wybory chociażby, kandydując z ich
list - mówi Michał Wójcik, radny
Sejmiku województwa śląskiego,
Solidarna Polska. Prezes odpowiada, że na 174 zatrudnione w Parku
osoby, tylko sześć należy do PO.
– Wszystko to osoby, które bronią
się kompetencjami, bo jest Radosław
Baran – przez 8 lat prezydent Będzina, dyrektor odpowiedzialny za
inwestycje. Jest Wojciech Zamorski,
który jest człowiekiem o chyba największych kompetencjach w regionie
w zakresie muzyki, którego głównym
zadaniem jest organizacja przedsięwzięć o charakterze muzycznym
– tłumaczy Arkadiusz Godlewski,
prezes Parku Śląskiego.
Debata burzliwa, a olimpijski
spokój w tym gronie zachował jedynie przysłuchujący się wymianie
ciosów marszałek. – Mamy wolność
słowa, nie mamy cenzury, każde
może mówić co chce – stwierdził.
Robić już niekoniecznie, dlatego
radni opozycji bacznie będą teraz
przyglądać się działaniom kierownictwa Parku.
n

Silesia Informacje

poniedziałek–niedziela 17:45 i 20:00,
flesz pon–pt 16:25

Silesia Cafe

poniedziałek–piątek 15:45
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Grzegorz Osyra skazany
Były prezydent Mysłowic został skazany na rok więzienia w zawieszeniu
na 3 lata i 20 tysięcy zł grzywny. Wyrok jest prawomocny. Grzegorz Osyra
był oskarżony o sfingowanie napadu
na samego siebie. Chodzi o sprawę z 2003 roku, kiedy Osyra jako
kandydat na prezydenta Mysłowic
trafił do szpitala. Upozorował zamach
na samego siebie w czasie kampanii
wyborczej i złożył zawiadomienie
o niepopełnionym przestępstwie.
Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł
dwa lata temu. Były prezydent odwołał się i sąd apelacyjny skierował
sprawę do ponownego rozpoznania.
Teraz wyrok jest prawomocny.
Największa na Śląsku elektrownia
słoneczna już działa
Dzień na oficjalne otwarcie ze względu na pogodę może był niefortunny,
ale już sama inwestycja ma świecić
blaskiem przez kolejne lata. Największa w województwie i druga w Polsce
elektrownia słoneczna w Rudzie
Śląskiej już działa. Ma ponad 14
tysięcy metrów kwadratowych.
Powstała na dachu zbiornika wodnego. Elektrownia ma m.in. zmniejszyć
koszty uzdatniania wody.
Albo mandat albo dachowanie
Akcje dla niepokornych kierowców
bywały już różne. Policjanci zamiast
mandatów wręczali breloczki, gadżety, a nawet - w towarzystwie księży
– obrazki ze św. Krzysztofem. Teraz
zamiast mandatu proponowali dachowanie. Dachowanie w symulatorze
zamiast mandatu za niezapięte pasy.
Taką właśnie nietypową prezentację
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przeprowadzili w Sosnowcu. O co chodzi?
O pokazanie kierowcom i pasażerom,
jak groźna jest jazda bez zapiętych
pasów. Osoby przyłapane na drobnych wykroczeniach zapraszane były
przez drogówkę w Sosnowcu do specjalnego symulatora dachowania. Policjanci wypatrywali też osoby, które
jeżdżą samochodami bez zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Ci, którzy
popełnili wykroczenie mogli wsiąść
do symulatora dachowania, który
mundurowi ustawili przy ulicy Prusa.
W ten sposób osobiście można było
się przekonać, jak ważna jest jazda
w zapiętych pasach bezpieczeństwa.
Zadzwoń do prezydenta. W Rudzie
Śląskiej wszyscy już znają numer
Prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic oficjalnie zamieściła
na stronie internetowej Urzędu
Miasta numer swojego służbowego
telefonu komórkowego. Pod numer
663 058 500 może zadzwonić
każdy petent, który do prezydent ma
sprawę. To pierwszy przypadek w regionie, w którym prezydent miasta
upublicznił swój telefon służbowy.
To może wkrótce spowodować, że
także inni prezydenci czy burmistrzowie zdecydują się na podobny krok.
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Tłumy w Spodku,

a Stadion wciąż czeka

fot. A. Pisarek

Dwa najbardziej rozpoznawalne śląskie obiekty
muszą zmierzyć się z silną konkurencją ze strony
innych miast, które coraz skuteczniej walczą
o organizację imprez kulturalnych i sportowych
na swoim terenie.

Wciąż nie ma terminu zakończenia modernizacji Stadionu Śląskiego.

U2, Metallica czy Depeche Mode.
Jeszcze kilka lat temu Śląsk był
miejscem, które nie tylko przyciągało największe gwiazdy muzyki,
ale również odbywały się tutaj
najważniejsze wydarzenia sportowe. Gwarantowały to przede
wszystkim katowicki Spodek
i Stadion Śląski w Chorzowie,
które pod względem infrastruktury przewyższały inne obiekty
w kraju. Czas monopolu się jednak skończył. Dzięki Euro 2012
Polska zyskała cztery nowoczesne
stadiony w Warszawie, Poznaniu,
Wrocławiu i Gdańsku. Do tego
nowymi halami mogą pochwalić
się Łódź oraz Gdańsk, a niedługo
do tego grona dołączy Kraków,
gdzie powstanie największy tego
typu obiekt w Polsce, który podczas koncertów pomieści nawet 18
tysięcy ludzi.
W stolicy województwa śląskiego zdano sobie sprawę, że
sama renoma Spodka nie wystarczy by przyciągnąć organizatorów dużych imprez. Dlatego
już w 2007 roku rozpoczęło jego

gruntowną modernizację. Koniec
wszystkich prac przewidziano na
luty 2013 roku. Całość inwestycji będzie kosztowała Katowice
około 30 milionów złotych, ale
dzięki temu Spodek może już
obecnie konkurować z nowymi
obiektami.
Zerwane rozmowy
Na razie brakuje jednak operatora, który odpowiadałaby za
jego zarządzanie, tak jak jest
w przypadku obiektów znajdujących się w innych miastach.
Urzędnicy z Katowic negocjowali
z dwoma firmami, ale z powodu
błędów proceduralnych rozmowy zostały zerwane. – To
prawda, że po Euro 2012
wielu wykonawców woli
występować na nowych
stadionach czy halach.
Konkurencja jest coraz
większa, mimo to Spodek nadal cieszy się dużą renomą. Kiedy
obok powstanie Międzynarodowe
Centrum Kongresowe wybierzemy operatora, który będzie zarządzał wszystkim co jest związane
z MCK i Spodkiem. W umowie
będzie zawarta konkretna liczba
imprez czy eventóv, jaka musi

się odbyć w ciągu roku. Magia
Spodka na pewno pomoże w tym
działaniu. Wszystko to powinno
być realizowane już pod koniec
2013 roku – w yjaśnia Jakub
Jarząbek z Urzędu Miejskiego
w Katowicach.
Nastąpi to za ponad rok, a na
razie za imprezy odpowiada pełnomocnik prezydenta ds. sportu
oraz MOSiR.
Gwiazd nie zabraknie
Jak w tej chwili odnajduje się katowicka hala? Jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe,
to nadal jest

Najważniejsze
ekspertyzy
Dużo gorsza jest sytuacja Stadionu
Śląskiego. Otwarcie piłkarskiej areny to naprawdę odległa przyszłość.
Mimo braku meczów Euro 2012,
śląski gigant miał zostać zmodernizowany, tak aby nie odstawać od
najnowocześniejszych stadionów
w Europie. Po remoncie planowano zorganizować tutaj nawet
finał Ligi Europejskiej. Wszystko
szło zgodnie z planem, aż w lipcu
2011 roku pękły krokodyle i cały
plan się posypał. Krokodyle, czyli
specjalne elementy mocujące liny

podwieszanego dachu, zaczęły
pękać w czasie tak zwanego „big
-liftu”, czyli procesu podnoszenia
konstrukcji podwieszanego dachu
Stadionu Śląskiego.
Prowadzone od tego czasu
badania ekspertów mają dać
odpowiedź, co zmienić w projekcie krokodyli, aby bezpiecznie
utrzymywały konstrukcję dachu.
Problem w tym, że ekspertyzy
przeciągają się w nieskończoność.
Urząd Marszałkowski w Katowicach, który odpowiada za Stadion
Śląski w Chorzowie, podawał już
kilka terminów ich zakończenia
i samej przebudowy Kotła Czarownic. – Wyniki badań i ekspertyz mają być znane w grudniu.
Teraz bardzo ostrożnie ustalamy
terminy zakończenia modernizacji
Stadionu Śląskiego. – Czekamy na
ekspertyzy, ponieważ są one bardzo
wiążące. Mają odpowiedzieć na
pytanie, co było przyczyną awarii na Stadionie Śląskim. Od tego
będzie uzależniony kolejny etap
prac. Mimo tego na stadionie cały
czas prowadzone są prace, które
nie dotyczą zadaszenia – wyjaśnia
Aleksandra Marzyńska z Urzędu
Marszałkowskiego.
Trudno coś planować
Przeciągający się remont spowodował, że kalendarz imprez
został zamrożony i wszystkie
plany muszą zostać odłożone na
później. – Ciężko jest cokolwiek
zaplanować, zwłaszcza z rocznym
wyprzedzeniem, nie znając terminu oddania obiektu do eksploatacji.
W 2012 roku na Stadionie Śląskim
miały się odbyć Wielkie Derby
Śląska, ostatni mecz reprezentacji
Polski przed Euro 2012, impreza
motoryzacyjna i przede wszystkim
koncert Madonny. Wszystkie ustalenia dotyczące przyszłych imprez
na razie nie mają sensu – tłumaczy
Marek Szczerbowski, dyrektor Stadionu Śląskiego.
Kiedy odbędzie się inauguracja zmodernizowanego Stadionu
Śląskiego tego nie wiadomo.
Pewne jest tylko to, że legendarny
obiekt nie będzie już – podobnie
jak Spodek – kandydatem numer
jeden do organizacji wielkich
imprez.


fot. A. Pisarek

tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

w krajowej czołówce i może liczyć
na organizacje wielu prestiżowych
imprez. W czerwcu polscy siatkarze zagrali tutaj trzy mecze
w Lidze Światowej. W 2014 roku
w Katowicach będziemy mogli
zobaczyć finał Mistrzostw Świata
w siatkówce mężczyzn, a dwa lata
później w akcji zaprezentują się
najlepsi piłkarze ręczni podczas
mistrzostw Europy. Takie są zamierzenia jeśli chodzi o sport, bo
plany koncertowe w katowickiej
hali prezentują się już skromniej.
Owszem ponownie zagości tu
Rawa Blues Festival czy Mayday
Polska, ale brakuje występów
największych gwiazd, których
zazdrościłaby Katowicom cała
Polska. Skoro Shakira mogła wystąpić w łódzkiej Atlas Arenie,
a Lady Gaga w trójmiejskiej Ergo
Arenie, to dlaczego podobnych,
prestiżowych koncertów nie można zorganizować w Katowicach?
– Ja nie wiem, czy to są prestiżowe
koncerty i czy inne hale są dla nas
konkurencją. Spodek ma swoją
magię i renomę, dlatego mamy
pełne obłożenie imprez do końca
przyszłego roku i ciągle pojawiają
się nowe zapytania. Gwarantuję,
że u nas też gwiazd nie zabraknie
i każdy znajdzie coś dla siebie.
O przyszłość katowickiej hali i jej
popularność naprawdę możemy
być spokojni – podkreśla Piotr
Olczyk, kierownik działu imprez
w Spodku. – Ważne, żeby te imprezy przyciągnęły jak największą
publiczność.

Środa 24 października 2012

Renoma Spodka to za mało, by przyciągnąć organizatorów dużych imprez.
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Dwie dekady i wystarczy?
fot. D. Gajda

Jedni chcą im dołożyć uprawnień, drudzy zlikwidować. W ostatnich tygodniach straż miejska
była tematem numer jeden w Rybniku, teraz w Pszczynie. Ilu na Śląsku jest strażników i czym
się zajmują?

W Rybniku i w Pszczycznie trwa akcja zmierzająca do odwołania straży miejskiej.

W Polsce jest około 7600 strażników miejskich i gminnych.
Na Śląsku kilkuset. W samych
Katowicach jest ich już obecnie
ponad 130 (z niespełna 30 w 1992
roku). Rybnik ma 53 strażników,
a Jastrzębie 33. Roczny budżet
straży w średniej wielkości mieście wynosi kilka milinów złotych,
w Rybniku trzy miliony.
Niechciana straż
To właśnie w Rybniku niedawno przeprowadzono akcję
zmierzającą do odwołania straży
miejskiej. Inicjatorzy, działacze
Kongresu Nowej Prawicy razem
z przedstawicielami innych stowarzyszeń, próbowali w tej sprawie doprowadzić do referendum.
Na razie im się nie udało. Zdaniem komisji (powołanej przez
miasto), która weryfikowała
podpisy zebrane w celu przeprowadzenia referendum, zawierały
one błędy, więc w rezultacie było
ich za mało. Inicjatorzy akcji
twierdzą, że podpisów wystarczy,
a znaczną część odrzucono z powodu tzw. literówek w imionach,
nazwiskach, adresach itp. Kiedy
rybnicka rada miejska odrzuciła
wniosek o referendum, Kongres
odwołał się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.

Podobna akcja przeprowadzana jest w Pszczynie, Kongres
zapowiada ją również w innych
miastach na Śląsku. – Ale kontaktują się z nami również ludzie
z innych stron Polski. Pytają, jak
się za taką akcję wziąć – mówią
działacze Kongresu.
Argumenty są wszędzie takie
same – straż, zdaniem jej oponentów, jest za droga i nieefektywna. Na
profilu Facebooka „Pszczyna – chcemy referendum w sprawie odwołania straży miejskiej” czytamy, że jej
utrzymanie kosztuje w tym roku
1,36 mln zł, a korzyści z istnienia
formacji są nieproporcjonalne małe
w porównaniu z kosztami. Oponenci uważają, że istnienie straży
sprowadza się przede wszystkim
do nakładania mandatów na kierowców, handlarzy, a walka z chuligaństwem, łamaniem ciszy nocnej
itp. jest mizerna.
Działacze Kongresu mają też
gotowe recepty na co można przeznaczyć pieniądze zaoszczędzone
na likwidacji straży. W Rybniku
m.in. na żłobek, przedszkola,
w Pszczynie na dofinansowanie
policji i remonty dróg. Można te
miliony wydać oczywiście na coś
innego – w zależności od potrzeb.
Pomysł likwidacji straży nie
jest nowy. W 1999 roku decyzję
o rozwiązaniu formacji podjął
prezydent Żor Waldemar Socha.
Nie miał poparcia żadnej partii, ale
złośliwi mówili, że zdenerwował się

Ile zarabiają?
Ile zarabia strażnik miejski? Na portalu wynagrodzenia.pl podano, że
średnio dostaje on 2400 zł. miesięcznie. Zarobki 50 proc. strażników
miejskich wahają się od 2150 do
3000 zł. Premia stanowi średnio
11 proc. pensji. Jak to wygląda
w praktyce? Sprawdziliśmy zarobki
strażników miejskich w 150-tysięcznym mieście. Świeżo zatrudniony
strażnik dostaje tu 1200 złotych.
Po pięciu latach służby może liczyć
na 1500 złotych. W policji zarobki
są znacznie wyższe, w dodatku
funkcjonariusz ma dodatkowe
przywileje i, co może ważniejsze,
cieszy się zdecydowanie większym
szacunkiem w społeczeństwie.
W ciągu roku z rybnickiej straży miejskiej odeszło 18 strażników.
Większość do policji. Co trzyma
pozostałych? – Policja chętnie

na straż po tym, jak dostał mandat.
Nikt nie stracił roboty, 20 pracowników straży rozlokowano m.in.
w urzędzie miasta, w wojsku, straży więziennej i w policji. Miasto
nie tonie w śmieciach, nie odbiega
statystykami wykroczeń od samorządów, gdzie straże funkcjonują.
Może dlatego, że Żory rok w rok
dokładają z budżetu do policji.
W tym roku na dziewięć etatów
policyjnych miasto wyda 650 tys.
zł, a na dodatkowe patrole policyjne 35 tys. zł.
Prezydent Rybnika mówi jednak, że nie wyobraża sobie funkcjonowania ponad 100-tysięcznego
miasta bez straży miejskiej. Żory
są znacznie mniejsze.
Czym się zajmują?
W ciągu blisko 22 lat straż miejska
nie doczekała się jasnych i precyzyjnych przepisów, określających
kompetencje formacji. Zadania
i uprawnienia straży miejskich
i gminnych określa Ustawa z 29
sierpnia 1997 roku o strażach
gminnych. Intencja była prosta
– straż miejska ma się zajmować
wykroczeniami, policja przestępstwami. Strażnicy mieli więc wziąć
na siebie przede wszystkim psie
kupy, dzikie wysypiska śmieci,
picie w miejscach publicznych
i odwożenie pijanych do izb wytrzeźwień, nielegalny handel na
targowisku, zakłócania porządku,
ciszy nocnej, itd.

przyjmuje do pracy strażników miejskich. Doświadczony strażnik, który
przejdzie szkolenie w szkole policyjnej,
jest gotowy do służby. Zna przepisy,
wie, jak postępować z obywatelem –
przekonuje Dawid Błatoń, rzecznik
prasowy rybnickiej straży miejskiej.
Prawda jest jednak taka, że do policji
naprawdę trudno się dostać. O wiele
trudniej niż do straży.
Przechowalnia emerytów
Aby zostać strażnikiem miejskim
wystarczy mieć co najmniej 21 lat,
obywatelstwo polskie i minimum
średnie wykształcenie. Nie można być skazanym prawomocnym
wyrokiem, ważna jest nienaganna
opinia. Trzeba też być sprawnym
fizycznie. Kandydat na strażnika
musi zaliczyć test sprawnościowy
(m.in. rzut piłką lekarską), który
w porównaniu z policyjnymi testami jest bajecznie prosty. Na stronach internetowych straży na
Śląsku są informacje o wakatach.
Straże miejskie stały się też
„przechowalnią” policjantów, którzy po 15 latach służby nabywali
prawa emerytalne i szukali dodatkowego źródła dochodu. Komendanci straży miejskich przyjmowali
ich z otwartymi rękami, przede
wszystkim ze względu na doświadczenie. Skrajnym przykładem było
Jastrzębie, gdzie szefem straży miejskiej został były zastępca komendanta Milicji Obywatelskiej. Dziś
już nie pracuje, oficjalnie dlatego, że
nie złożył w terminie oświadczenia
majątkowego.
Dyskusja o strażnikach miejskich nie umilknie dopóki nie będzie jasnych przepisów określających
kompetencje tej formacji. Musi się
też zmienić mentalność naszej lokalnej władzy – straż miejska nie
powinna służyć zarabianiu pieniędzy i zasilaniu miejskiej kiesy. 

fot. D. Gajda

tekst Adrian Karpeta

Gdyby przede wszystkim tym
się zajmowali byłoby dobrze. Problem w tym, że przepisy przepisami,
a tak naprawdę priorytety straży
miejskiej wyznaczają prezydenci
i burmistrzowie miast, bo to oni
są bezpośrednimi przełożonymi
komendantów. Szybko wyczuli, że
straż może przynieść łatwe i szybkie
pieniądze. Tylko w Rybniku do kasy
miasta z mandatów płynie rocznie
około miliona złotych! Jakby tego
było mało, na skrzyżowaniach
zawieszono czarne kule z aparatami w środku, które fotografują
kierowców przejeżdżających na
czerwonym świetle. Dostają oni
do domów zdjęcia ze słonym rachunkiem w wysokości 500 złotych.
– Przez nasze miasto z powodu
permanentnych remontów dróg nie
można przejechać. Często światła
swoje, a kierowcy swoje, bo i tak stoją
w wielkim korku – zauważają nie bez
racji mieszkańcy.

Roczny budżet straży w średniej wielkości mieście wynosi kilka milionów złotych.
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W Polsce na 41. diecezji dziewczęta zostały dopuszczone do służby tylko w 20.

Dziewczyny przy ołtarzu
tekst Wojciech Marczyk
wmarczyk@kurierpolski24.pl
Agnieszka ma 8 lat i mieszka
w Jastrzębiu Zdroju. Po powrocie
z wakacji nad morzem zapytała
mamę, czy może zostać ministrantką? – Pomysł pewnie wziął
się stąd, że nad morzem widziała
jak dziewczęta służyły do niedzielnej Eucharystii – tłumaczy
mama Agnieszki, Aldona. – Nie
wiedziałam czy jest taka możliwość,
po niedzielnej mszy spytałam o to
księdza proboszcza. Był bardzo
zdziwiony, powiedział, że w naszej
diecezji (Archidiecezja Katowicka)
dziewczęta nie są dopuszczone do
służby przy ołtarzu. Uważał, że
to dobrze, ponieważ tylko chłopcy
mogą zostać księżmi. Miałam duży
problem jak to wytłumaczyć córce
– mówi Pani Aldona.
Polska podzielona
Ministrantki pojawiły się w latach
70. w kościołach włoskich i niemieckich, co wzbudziło sprzeciw
stolicy apostolskiej. Dopiero
w 1994 roku na polecenie papieża Jana Pawła II Kongregacja ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opracowała instrukcję

o przyjmowaniu ministrantek.
Parafia może zrobić nabór kandydatek do tej roli pod warunkiem,
że na danym terenie jest zgoda
biskupa diecezjalnego.
– Dziewczętami, które chcą zostać ministrantkami często kierują
dziecięce emocje. Mnie osobiście
pomysł nie bardzo się podoba
– w liturgii każdy ma swoje miejsce:
duchowny i świecki, mężczyzna
i kobieta – mówi jedna z parafianek w Opolu.
– Widziałam jak mój brat służy do mszy, też bym chciała, ale
u nas jest to niemożliwe – wyznaje
Ania z parafii w Katowicach – to
niesprawiedliwe.
W Polsce na 41. diecezji dziewczęta zostały dopuszczone do służby tylko w 20. Ministrantek nie ma
w diecezjach Polski wschodniej
i centralnej, które uchodzą za
bardziej konserwatywne. W Archidiecezji Katowickiej także nie
spotkamy dziewczyn służących do
mszy, były metropolita katowicki
abp Damian Zimoń nie wydał
na to zgody. Zdanie swojego poprzednika podtrzymuje obecny
metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc. – W naszej diecezji mamy
wystarczającą liczbę chłopców, więc
nie musimy wprowadzać dziewcząt

fot. ks. R. Prusko

Od 1994 roku dziewczęta mogą pełnić funkcje ministrantek. To odpowiedź
na realne potrzeby, a nie moda – twierdzi abp Alfons Nossol. Do zmian
trzeba jednak przygotować nie tylko księży, ale i wiernych.

Diecezja opolska była jedną z pierwszych w Polsce, w której można było zobaczyć
dziewczęta służące do mszy.

do służby liturgicznej. Dziewczęta
mogą pełnić inne funkcje w Kościele, na przykład czytać Pismo Święte,
śpiewać czy należeć do innych grup
parafialnych. Nie muszą zakładać
stroju ministranta by służyć parafii – mówi ks. dr Andrzej Hoinkis ceremoniarz Archidiecezji
Katowickiej.
Diecezja opolska była jedną
z pierwszych w Polsce, w której
można było zobaczyć dziewczęta
służące do mszy. W jej parafiach zaczęły się pojawiać około
15 lat temu. – Wprowadzaliśmy
dziewczęta do służby liturgicznej
stopniowo, zaczynały jako lektorki.
Nie była to pogoń za modą, tylko
odpowiedź na realne potrzeby,

w wielu mniejszych parafiach zaczynało brakować chłopców przy
ołtarzu, a dziewcząt które chciały
służyć było sporo – wyjaśnia były
ordynariusz Diecezji Opolskiej abp
Alfons Nossol.
Kto lepiej służy?
Wielu duszpasterzy twierdzi,
że dziewczęta lepiej spełniają
swoje ministranckie obowiązki
niż chłopcy. – Są bardziej oddane służbie, w wielu kwestiach
dokładniejsze i potrafią się lepiej
skupić w czasie liturgii. Ponadto jak
wszyscy wiemy bardziej dbają o wygląd, co też może pomóc wiernym
w przeżywaniu liturgii – tłumaczy
abp Nossol.
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Zdanie części duszpasterzy
podzielają psychologowie – To że
dziewczyny mają większą podzielność uwagi, są bardziej dokładne
i mocniej przeżywają swoją rolę
wynika z tego, że takich cech wymagamy także od przyszłych matek. Od chłopców nie oczekujemy
aby okazywali emocje czy o nich
mówili, a to może powodować, że
będą wypełniać swoje obowiązki
przy ołtarzu jak roboty zapominając o duchowości – wyjaśnia dr
Katarzyna Ślebarska z Uniwersytetu Śląskiego.
A równouprawnienie?
– Musimy pamiętać, że Kościół
jest powszechny, więc dlaczego
dziewczęta nie miałyby służyć
przy ołtarzu? Dla mnie wydaje się
to naturalne – mówi abp Nossol.
Innego zdania jest ks. dr Hoinkis
– Niedopuszczenie dziewcząt do
służby nie jest dyskryminacją, nie
są gorsze, ale miejsce dziewcząt
w Kościele jest inne.
Kościół w Polsce jest mocno
podzielony w sprawie ministrantek, jedni twierdzą, że są
potrzebne, inni odwrotnie. Skąd
się to bierze? – Wynika to z głęboko zakorzenionych tradycji,
sceptycznego podejścia do nowości
oraz ze stereotypów – wyjaśnia dr
Siebarska i dodaje – Przyjęło się,
że ministrantami są tylko chłopcy,
bo przez lata tak było, ale czasy się
zmieniły, chłopców brakuje i musimy pogodzić się ze zmianami.
– Mam nadzieję, że w Archidiecezji Katowickiej też zmieni się
nastawienie do pełnienia funkcji
ministrantek przez dziewczęta
i niedługo będą mogły służyć
do mszy świętej – mówi mama
Agnieszki.
Dobro wspólnoty
W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku (Diecezja
opolska) ministrantki stanowią
większość służby liturgicznej ołtarza. – Nie wyobrażamy sobie naszego
sanktuarium bez ministrantek. Gdyby nie było dziewcząt przy ołtarzu,
ucierpiałaby liturgia oraz wspólnota
parafialna, a dobro wspólnoty jest
najważniejsze – wyjaśnia ojciec
Gwardian Krzysztof Hura.
Ze zdaniem ojca Hury zgadza
się abp Nossol – Wprowadzając
zmiany i nowości w Kościele zawsze
trzeba być ostrożnym. Jednak to
dobro wspólnot parafialnych było
powodem zaproszenia dziewcząt
do służby.
Temat ministrantek jeszcze
długo będzie wzbudzał w polskim
Kościele kontrowersje. Zarówno
zwolennicy jak i przeciwnicy mają
swoje argumenty. Pamiętać należy,
że wprowadzając zmiany trzeba
przygotować wiernych, bo jak
twierdzi abp Nossol: Kto się chce
ożenić z modą, jutro może być już
wdowcem.
n
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to nowoczesna placówka
medyczno-rehabilitacyjna
położona w sercu Beskidu Śląskiego
w Kompleksie Zagroń w Istebnej

Oferujemy Państwu
szeroką gamę zabiegów i usług z zakresu
medycyny naturalnej, Dalekiego Wschodu jak
i konwencjonalnej,
zajęcia na nowej sali rehabilitacyjnej wyposażonej
w sprzęt o najwyższym standardzie,
fachową i skuteczną pomoc wykwalifikowanej
kadry fizjoterapeutów i masażystów,
diagnostykę i konsultacje prowadzone przez
doktora tradycyjnej medycyny chińskiej,
zaplecze do realiziacji turnusów rehabilitacyjnych
program wypoczynkowy wspierający naszą
ofertę zabiegową.

Oferta zabiegów
Tradycyjny masaż chiński i mongolski
Akupunktura i elektroakupunktura
Chińskie zabiegi specjalistyczne,
m.in. moksoterapia, Gua sha, Ba Guan
Zabiegi medycyny mongolskiej:
m.in. masaże gorącymi kamieniami,
konchowanie uszu
Zabiegi relaksacyjne
i aromaterapeutyczne
Kinezyterapia
Fizykoterapia

www.istebna.org

Usługi kosmetyczne
Pielęgnacja dłoni i stóp
Stylizacja paznokci
Henna i pielęgnacja brwi i rzęs
Depilacja woskiem

Kompleks Zagroń Istebna
Zaolzie 1588, 43-470 Istebna
tel.: 600 727 593
e-mail: meridian@istebna.org
GPS: N:49°34’28.39 E:18°54’20.39
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Weekend
w dużym formacie
tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Centrum handlowe już dawno
przestało być miejscem, w którym robimy tylko zakupy. Zawłaszcza coraz więcej dziedzin
naszego życia i coraz częściej
zamiast obcowania z przyrodą
wybieramy klimatyzowane hale
sklepów. – Wszystko znajduje się
w jednym miejscu. Mogę zrobić
nie tylko zakupy, ale także zjeść
obiad, poćwiczyć na siłowni czy
pójść do fryzjera – mówi Klaudia
z Katowic. Takie opinie nie dziwią socjologów. – Przestrzenie
publiczne miast źle funkcjonują,
dlatego centra handlowe coraz
częściej przejmują rolę centrów
miast. Zresztą z założenia naśladują przestrzeń miejską i dlatego
znajdziemy tam place, ulice czy
nawet fontanny. To wszystko jest
bardzo ładnie opakowane i nic
dziwnego, że ludzie chcą tam miło
spędzić czas – podkreśla prof. UŚ
Tomasz Nawrocki, socjolog.
Człowiek musi się czuć komfortowo, bo dziś w centrach handlowych spędzamy od jednej do
czterech godzin dziennie. Trzy
godziny i więcej przebywamy na
zakupach w sobotę i niedzielę. Aż
70 proc. Polaków przyznaje się do
tego, że najlepsze na robienie zakupów są właśnie weekendy. Ruch
w centrum handlowym wzrasta
w tym czasie nawet o 20 proc.
w porównaniu z innymi dniami
tygodnia. – Od poniedziałku do
piątku zakupy są bardziej zdecydowane, często zaplanowane, robione
w biegu, po pracy czy w drodze do
domu. Spędzamy na nich godzinę
lub dwie. Inaczej w weekend, gdzie
potrafimy na zakupy przeznaczyć
nawet pięć godzin, często kupując
impulsywnie, pod wpływem chwili
– mówi Marta Drzewiecka, dyrektor marketingu Silesia City Center.

fot. A. Leks

Pokazy mody, wystawy, zakupy czy spotkania ze znajomymi. Centra handlowe w weekendy
przeżywają prawdziwe oblężenie, a na parkingach trudno znaleźć wolne miejsce. Sposobów
by nas zabawić jest coraz więcej, a kryzysu się nie czuje.

W weekend trudno jest znaleźć wolne miejsce na parkingu.

I tak dla porównania, w sierpniową środę katowickie centrum
handlowe odwiedziło ponad
38 tys. osób, podczas kiedy
w niedzielę już 42 tys. Weekendy także nakręcają obroty najemcom, zwłaszcza tzw. gorące
weekendy, czyli poprzedzające
święta. Wtedy liczba odwiedzających może wzrosnąć nawet do
40 proc. w porównaniu z dniem
powszednim. Co więcej, dla wielu weekend jest wciąż jedyną okazją, żeby zrobić większe zakupy.
– Robimy zaopatrzenie na cały
tydzień, bo czas na to mamy tylko
w sobotę lub niedzielę. A jeżeli już

jesteśmy na miejscu, to wiadomo że nie ograniczamy się tylko
do kupowania. W centrum jest
dużo ludzi, zawsze coś się dzieje.
Wychodzi na to, że spędzamy
w nim większość czasu wolnego
– zauważa Michał z Będzina.
Miasteczka w pigułce
– To są miasteczka w pigułce,
świetnie zorganizowane. Mamy
pewność, że nie będziemy się nudzić. Człowiek jest rozleniwiony
i wiele rzeczy chce mieć po prostu
podane na tacy. Do tego możemy
się pokazać i staramy się ładnie
ubierać, bo wkraczamy w inny

świat, do którego chcemy należeć.
Centra handlowe to złodzieje czasu
– wyjaśnia dr Katarzyna Ślebarska,
psycholog.
Popularność dni tygodnia
zależy także od grupy konsumentów. Na przykład 68 proc. tzw.
młodych zdolnych, czyli grupa
o średniej wieku 27 lat, wybiera
na zakupy zawsze lub przeważnie
weekendy. To samo dotyczy aż
80 proc. klientów z pokolenia digital, czyli osób o średniej wieku
21 lat. Również 55 proc. klientów
z grupy tzw. miłośników luksusu,
czyli osób w wieku 35 lat, wybiera
dni wolne.

Popularność centrum handlowego w weekendy uzależniona
jest także od ilości czasu wolnego.
– Trzeba pamiętać, że stajemy się
coraz większymi konsumentami.
Centrum handlowe jest niezależne
od warunków pogodowych. Możemy tam zjeść, spotkać się ze znajomymi czy pójść do kina. Możemy
dołączyć do społeczności zbiorowej.
Centra handlowe mają swój rytm
dnia i rytm roczny. W weekend
pojawiają się tam przede wszystkim ludzie bardziej majętni oraz
ci, którzy lepiej dostosowali się do
transformacji ustrojowej – wyjaśnia prof. Tomasz Nawrocki.
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fot. Materiały prasowe

Atmosfera centrum handlowego sprawia, że łatwo wpaść w gorączkę zakupów.

fot. Materiały prasowe

Mimo że mamy kryzys, to w centrum handlowym go nie widać.

Obok wystaw sklepowych trudno przejść obojętnie.

Ważne imprezy
towarzyszące
Galerie handlowe starają się
przyciągnąć klientów w weekend
przede wszystkim atrakcyjnymi
cenami oraz konkursami i eventami. – Na większy ruch wpływ
mają także organizowane imprezy np. pokazy mody, konkursy,
akcje promocyjne i wyprzedaże czy koncerty. W przypadku
Silesia City Center oznacza to
nawet 10-15 tys. klientów więcej w porównaniu z weekendem
bez dodatkowych atrakcji. Dziś
aż 39 proc. osób interesuje się
wydarzeniami weekendowymi

w centrach handlowych, spośród
tej grupy uczestniczy w nich
13 proc. Najpopularniejsze są
pokazy mody, na drugim miejscu
są koncerty, trzecie zajmują konkursy z nagrodami. Ale chętnie
wybieramy się także na imprezy
weekendowe z udziałem gwiazd
i loterie – informuje Tomasz Pietrzak, rzecznik prasowy Silesia
City Center.
Wyda rzenia z ud zia łem
gwiazd działają jak magnes. Celebryci doskonale odnajdują się w
prowadzeniu wszystkich eventów
i stanowią dodatkową atrakcję.
Wspomnijmy chociaż wizytę Paris

Hilton w SCC, która zainteresowała ogólnopolskie media i przyciągnęła tysiące ludzi na otwarcie
nowej części centrum.
Nieplanowane wydatki
Jeżeli spędzimy większość wolnego
czasu w centrum handlowym, to
stan naszego konta zostanie poważnie uszczuplony. Jak wynika
z badań SMG/KRC dla Silesia City
Center, aż 40 proc. osób odwiedzających centra handlowe wydaje
dziś więcej niż 400 zł miesięcznie.
29 proc. zamyka swoje wydatki
w przedziale 200-399 zł. – Ciężko
nad tym wszystkim zapanować.
Odwiedzę kilka sklepów i zazwyczaj
kończy się to tym, że mam masę nieprzewidzianych wydatków. Czasem
potrzebowałabym, żeby ktoś mnie
zatrzymał, bo jak wpadnę w trans,
to potrafię wydawać pieniądze bez
opamiętania – mówi z uśmiechem
Kasia.
– Nie pamiętam, żeby zakupy
zakończyły się na jednej rzeczy.
Mamy kryzys i trzeba zaciskać
pasa, ale w takich miejscach często
tracę nad tym kontrolę – dodaje
Marta, studentka z Katowic.
Wydajemy dużo więcej, bo
centra mają coraz bogatszą ofertę.
– Rozrastają się, jest w nich coraz
większa ilość sklepów, a więc potrzebujemy więcej czasu na obejrzenie
wszystkiego. I chociaż aż 70 proc.
zakupów jest wcześniej zaplanowane, to i tak średnio potrzebujemy
na nie od dwóch do nawet czterech
godzin. W tygodniu najczęściej nabywamy jedzenie. W weekendy kupujemy więcej ubrań, kosmetyków,
bardziej celebrujemy całą zabawę
jaką jest shopping – stwierdza Tomasz Pietrzak.
Walka z pokusami
Sposobów, by zabawić klienta nie
brakuje. – Wszyscy właściciele
sklepów doskonale wiedzą jak nas
przyciągnąć i wykorzystywane są
do tego dodatkowe bodźce. Piękne
wystawy, cudowne zapachy, przede
wszystkim promocje i wyjątkowa
cena 9,99. Stosowane są wszystkie
chwyty marketingowe. Cała atmosfera centrum handlowego sprawia,
że łatwo wpaść w gorączkę zakupów
– tłumaczy Katarzyna Ślebarska.
Wychodzi na to, że nie tylko
w weekendy ciężko nam walczyć
z pokusami. – W odróżnieniu od
muzeów czy galerii w centrum
handlowym niczego nie podziwiamy, tylko wydajemy w nim pieniądze. Przyjeżdżamy tutaj nie
tylko z myślą o zakupach, idziemy
do kina, restauracji czy siłowni –
uważa Marta Drzewiecka.
Trudno się z tym nie zgodzić,
bo mimo że mamy kryzys, to
w centrach handlowych go nie
widać. Jakbyśmy go nie zauważali
zostawiamy sporą ilość gotówki.
To przecież miejsca, gdzie coraz
częściej toczy się nasze życie. n

Jak dokonać reklamacji?
Katarzyna Kielar
Rzecznik Prasowy
Państwowej Insepkcji Prasy
Reklamować możemy każdy nabyty przez nas towar,
który jest niezgodny z umową tzn. jest wadliwy lub nie
posiada właściwości i cech
określonych w umowie.
Na przykład co zrobić kiedy
buty rozkleiły się po 3 miesiącach
prawidłowego użytkowania? Jakie
mamy prawa? Oczywiście możemy
dokonać reklamacji. W tym celu
o niezgodności towaru z umową
powinniśmy powiadomić sprzedawcę, który przez 2 lata odpowiada
za wydany nam produkt. Jednak
musimy to zrobić przed upływem
2 miesięcy od dnia kiedy stwierdziliśmy niezgodność towaru z umową, w przeciwnym razie utracimy
uprawnienia, a sprzedawca nie
będzie ponosił odpowiedzialności.
Wadliwy towar dostarczamy do
sklepu wraz z dowodem zakupu
np. paragonem, który jest podstawą
każdej reklamacji.
Zgłaszając roszczenie reklamacyjne należy pamiętać o pewnych
zasadach. W pierwszej kolejności
możemy żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy.
Dopiero kiedy okaże się to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów możemy żądać obniżenia ceny
albo odstąpić od umowy.
Sprzedawca powinien w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkować się do naszych
żądań. Jeśli tego nie zrobi mamy
prawo uważać, że nasze roszczenia
uznał za uzasadnione. Czas naprawy
lub wymiany towaru na nowy należy określić z uwzględnieniem jego
rodzaju i celu jego nabycia.
Kiedy dokonamy zakupu poza
lokalem przedsiębiorstwa np. przez
Internet, telesprzedaż czy korzystając z handlu obnośnego, możemy
odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie
10 dni od zawarcia umowy.
Inaczej wygląda reklamacja
zakupionych przez nas towarów
żywnościowych. Tutaj musimy
działać niezwłocznie ze względu na
specyfikę tych produktów. W przypadku towarów paczkowanych
np. jogurtu czy tuńczyka w oleju
reklamację składamy sprzedawcy
nie później, niż w ciągu 3 dni od
otwarcia opakowania, niezależnie
od tego czy towar jest oznaczony
datą ważności czy nie. Jednak w
przypadku, gdy towar jest oznaczony datą ważności nie możemy go reklamować po jej upływie. Podobnie
przy towarach sprzedawanych luzem w sklepie lub dostarczanych do
miejsca zamieszkania, reklamacje

składamy najpóźniej
w ciągu 3 dni od daty
nabycia towaru. Po
upływie tych terminów
wszelkie reklamacje są
bezzasadne.
Przy składaniu każdej reklamacji pamiętajmy o dowodzie zakupu,
który jest niezbędny
dlatego warto go zachować. I jeszcze
jedno, zakupów dokonujmy z rozwagą, gdyż nabyty przez nas towar
nie podlega zwrotowi ze względu na
nasze „kaprysy”.
Czy do złożenia reklamacji na
zakupiony towar potrzebne jest
opakowanie po nabytym towarze?
Żaden przepis prawny nie nakłada na konsumenta obowiązku
dostarczenia do sklepu opakowania
po towarze w przypadku jego reklamacji. Mówiąc o opakowaniach
musimy jednak rozróżnić opakowania jednostkowe, które służą
do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu sprzedaży,
stanowią także ochronę przed jego
zanieczyszczeniem oraz opakowania transportowe, które służą do
zabezpieczenia produktu w czasie
transportu.
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
zobowiązuje konsumenta do powiadomienia sprzedawcy o ewentualnej
niezgodności towaru z umową i dostarczenia reklamowanego towaru
do sklepu wraz z dowodem zakupu.
Opa kowania jednost kowe
bardzo często stanowią integralną
całość z danym produktem dlatego
siłą rzeczy dostarczamy je w opakowaniach, przykładem może
być proszek do prania, czy mleko.
Na opakowaniach tych produktów
zamieszczane są informacje określające dany wyrób jego właściwości czy producenta. To informacje
bardzo istotne dla konsumenta
i niezbędne do złożenia reklamacji.
Na opakowaniach transportowych podobne informacje nie są
zamieszczane. Do produktów takich
jak pralka, telewizor itp. dołącza
się karty gwarancyjne i inne dokumenty identyfikujące dany towar.
Konsument nie ma obowiązku
magazynowania opakowań transportowych np. po sprzętach AGD
czy panelach podłogowych.
Ale uwaga na to co podpisujemy!
W niektórych umowach gwarancyjnych może znajdować się postanowienie nakazujące dostarczenie reklamowanego towaru w opakowaniach
oryginalnych. Taka umowa przez nas
podpisana jest wiążąca.
Dodajmy jeszcze, że niektóre
opakowania zawierają szczególne
elementy służące do zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Dlatego czasem
warto je zachować.
n
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Bezcenny olej
Znamy go przede wszystkim
jako lek przeciwko zaparciom, ale
zastosowanie oleju rycynowego
jest bardzo wszechstronne. Jest
składnikiem wielu maści i past
używanych w leczeniu wrzodów
i oparzeń. Możemy go stosować,
by poprawić kondycję skóry, włosów, rzęs i paznokci.
Maseczka do włosów – żółtko
wymieszać z łyżką oleju rycynowego i łyżką oliwy z oliwek, lekko podgrzać, nanieść na włosy,
nałożyć czepek i owinąć głowę
ręcznikiem. Maseczkę powinno
się trzymać minimum godzinę.

Następnie umyć włosy, a do
ostatniego płukania dodać sok
z cytryny. Maseczkę stosuje się
przy włosach bardzo zniszczonych, z tendencją do wypadania.
Pamiętajmy też, że rycyna ma
właściwości przyciemniające
włosy.
Okład na stopy – jeżeli skóra
na stopach jest twarda, można
natrzeć ją olejkiem rycynowym
na noc. Po takich zabiegach będzie
miękka i aksamitna.
Do kąpieli – olejek rycynowy
ma tendencję prawie całkowitego
rozpuszczania się w wodzie, możemy go więc dodać do kąpieli.
Dzięki temu skóra będzie doskonale nawilżona.
Na paznokcie – jeśli się rozdwajają i łamią powinniśmy moczyć je
około 15 minut w podgrzanym
oleju, nie może być gorący, tylko
ciepły.
Na problemy z włosami
– Płukanka z piwa regeneruje,
wzmacnia i uelastycznia włosy.
Piwo (ok. ½ butelki) wcieramy w
skórę głowy oraz włosy, zawijamy
ręcznikiem i okrywamy folią. Po
20 minutach spłukujemy letnią
wodą i myjemy włosy.
odszkodowania. Podstawą jego
wypłaty jest stwierdzenie przez
lekarza orzecznika ZUS stałego
lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu spowodowanego tym
wypadkiem.
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Od 40 dni jestem na zasiłku
chorobowym z tytułu wypadku przy pracy. Prawdopodobnie
niebawem będę mógł wrócić do
pracy. Czy coś jeszcze będzie mi
przysługiwało za ten wypadek?
W momencie, kiedy lekarz
uzna, że leczenie zostało zakończone, powinien pan uzyskać
zaświadczenie potwierdzające
ten fakt na druku ZUS N-9.
Wówczas może pan wystąpić do
ZUS w wnioskiem o jednorazowe
odszkodowanie za uszczerbek na
zdrowiu spowodowany wypadkiem. Jeżeli jest pan zatrudniony,
taki wniosek może pan zgłosić za
pośrednictwem zakładu pracy. Do
wniosku o jednorazowe odszkodowanie pracodawca powinien
dołączyć protokół wypadku i to
zaświadczenie o stanie zdrowia.
Proszę jednak pamiętać, że sam
fakt czasowej niezdolności do
pracy spowodowanej wypadkiem
przy pracy nie daje automatycznie prawa do jednorazowego

– Maseczka z oliwy i żółtka
wzmocni włosy zniszczone. Łyżeczkę oliwy mieszamy z trzema
kroplami witaminy A oraz żółtkiem. Maseczkę nakładamy na
skórę głowy i włosy, owijamy folią
i ręcznikiem. Po 20 minutach płuczemy wodą z dodatkiem soku z
cytryny.
– Płukanka z herbaty pomoże
przy włosach przetłuszczających
się. Łączymy wywar z herbaty z
1/3 szklanki skrzypu polnego i
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W tym miesiącu skończę 65
lat, posiadam 17 lat stażu, od
24 lat pobieram rentę z tytułu
wypadku przy pracy. Przeczytałem, że renciści, którzy kończą
wiek emerytalny, otrzymują
z urzędu emerytury. Czy mnie
również to dotyczy?
Emerytura z urzędu przysługuje osobom, które pobierały renty
z tytułu niezdolności do pracy
spowodowanej ogólnym stanem
zdrowia i ukończą powszechny
wiek emerytalny, czyli 65 lat dla
mężczyzn i 60 lat dla kobiet, bez
względu na staż pracy. W takim
przypadku nie trzeba składać
wniosku. ZUS obliczy świadczenie na podstawie dostępnej dokumentacji i wypłaci je według
najkorzystniejszego wariantu.
Emerytura ta przysługuje niezależnie od rozwiązania stosunku
pracy.
Inaczej jest w przypadku rent
z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Osoba,
która kończy wiek emerytalny,
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Bądź piękna

1/4 litra wody. Zostawiamy na 3
godziny, odcedzamy i płuczemy
nim włosy. Na wilgotne wkładamy czepek kąpielowy, po 20
minutach spłukujemy wodą.

a pobiera taką rentę, musi złożyć
wniosek o przyznanie emerytury.
Emerytura przysługuje wówczas
mężczyźnie, który ukończył 65 lat
i ma 25 lat składkowych i nieskładkowych. Osoby te mają prawo do
świadczenia zbiegowego, czyli całej
emerytury i połowy renty lub całej
renty i połowy emerytury.
Jednakże z przedstawionych
informacji wynika, że Czytelnik
nie nabędzie prawa do emerytury,
ponieważ nie spełnia wymaganego warunku stażowego – posiada
tylko 17 lat stażu, podczas gdy
przepisy wymagają 25 lat. Zatem
Czytelnik będzie w dalszym ciągu
pobierał rentę wypadkową.
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Jestem emerytem górniczym.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
stwierdzono u mnie chorobę
zawodową z tytułu trwałego
ubytku słuchu. Czy oprócz jednorazowego odszkodowania mam
prawo ubiegać się o dodatek do
emerytury?
Przepisy prawne nie przewidują w razie choroby zawodowej
dodatku do emerytury.
Jednakże osoba, która ma
stwierdzoną chorobę zawodową może ubiegać się o rentę
z tytułu niezdolności do pracy

Kosmetyki z kuchni
Już starożytne piękności do pielęgnacji ciała stosowały środki
pochodzenia naturalnego. Nic
w tym dziwnego, wiele roślin
i innych produktów naturalnych
zawiera bezcenne dla skóry
składniki. Oto właściwości niektórych z nich:
– Pietruszka ma właściwości wybielające, ponadto dzięki
zawartości witamin A, C i E
zapobiega zmarszczkom.
– Ziemniaki zawierają białka,
witaminy i enzymy. Ugotowane
łagodzą podrażnienia i wygładzą
szorstką skórę.
– Jajka – białko oczyszcza
skórę i ściąga rozszerzone pory,
żółtko ją natomiast odżywia,
zawiera też witaminy B12 i składniki mineralne.
– Płatki owsiane chronią skórę przed podrażnieniami. Mają
właściwości przeciwzapalne,
co sprawia, że świetnie sprawdzają się przy cerze wrażliwej
i alergicznej.
– Ogórek ma ten sam odczyn
PH co skóra, nawilża ją i tonizuje.
Ponadto działa ściągająco i wygładzająco. Jest polecany osobom
z cerą tłustą i trądzikową. Rozjaśnia też piegi i przebarwienia.
spowodowanej chorobą zawodową. Fakt posiadania uprawnień
do emerytury nie ma w takiej sytuacji znaczenia. Czytelnik może
zatem złożyć stosowny wniosek
o przyznanie renty wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia
wystawionym przez lekarza prowadzącego. Podstawą do przyznania takiej renty będzie orzeczenie
lekarza orzecznika, stwierdzające
niezdolność do pracy w związku
z chorobą zawodową.
Osoby, które pobierają emeryturę i mają ustalone prawo do
renty z tytułu choroby zawodowej
(lub wypadku przy pracy) mogą
pobierać:
- emeryturę powiększoną o połowę renty lub
- rentę powiększoną o połowę
emerytury, jeśli nie osiągają
przychodu.
Osoba osiągająca przychód
– bez względu na jego wysokość
– może pobierać tylko jedno,
wskazane przez siebie świadczenie,
czyli rentę z tytułu niezdolności do
pracy albo emeryturę.
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Tel. 032 34 90 551
502 009 179
e-mail: wackoa@zus.pl
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TAGIATELLE

ZE SZPINAKIEM
I WĘDZONYM ŁOSOSIEM
dla 4 osób
Składniki:
• 500g świeżego szpinaku lub
paczka szpinaku typu baby.
• 15 0 g łos osi a wę d z one go
sałatkowego.
• 400g makaronu typu tagiatelle.
• 120g suszonych pomidorów w
zalewie.
• 3 ząbki czosnku.
• Sok z ½ cytryny.
• 50g masła.
• Świeżo zmielony pieprz kolorowy.
• Sól.
Przygotowanie:
Podgrzewamy na patelni 2 łyżki
stołowe zalewy olejowej z suszonych pomidorów i dodajemy masło. Całość mieszamy i czekamy
aż tłuszcz będzie gorący.
Myjemy szpinak i odsączamy
na sicie. Jeśli jest on paczkowany
i wcześniej myty od razu dodajemy
na patelnię z tłuszczem. Mieszamy i przykrywamy pokrywką, by
szpinak nie stracił koloru. Dusimy
3-5 minut.
W międzyczasie wstawiamy
makaron i gotujemy al dente,
czyli tak, by był sprężysty i nie
rozgotowany.
Jeśli łosoś jest w płatach to kroimy go na kawałki 2x2cm, lub dodajemy postać sałatkową na patelnię
ze szpinakiem. Mieszamy, by łosoś
się trochę podsmażył około 2 min.
Dolewamy sok z połowy cytryny i dobrze mieszamy.
Suszone pomidory kroimy na
drobne kawałki. Dorzucamy na
patelnię, mieszamy.
Na koniec trzemy czosnek na
tarce o małych oczkach lub przeciskamy przez wyciskacz do czosnku.
Solimy i pieprzymy do smaku.
Ugotowany makaron dokładamy do zawartości patelni i delikatnie mieszamy.
BON APETIT
Porada:
Kupując suszone pomidory warto
zwrócić uwagę z czego składa się
zalewa. Lepiej smakują z mieszkanki oleju i oliwy z oliwek, lub
oliwy z pierwszego tłoczenia. Można także pokusić się o zrobienie
suszonych pomidorów w domu,
choć niestety jest to pracochłonna
i długa praca.
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Pokonaj wirusy
Wirusów, które wywołują przeziębienie nie da się pokonać antybiotykami. Możemy je zwalczyć
wzmacniając system odpornościowy. Warto w tym celu skorzystać
z naturalnych specyfików wspomagających organizm.
Aloes – pochodzący z Afryki
Wschodniej jest głównie rośliną
ozdobną. Tymczasem zawiera kilkaset składników wzmacniających
układ odpornościowy. Ma silne
działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.
Wystarczy szklankę soku z aloesu
zmieszać z 250 ml czerwonego wytrawnego wina i 250 ml miodu.
Nalewkę odstawiamy na tydzień,
potem pijemy 3 łyżki dziennie.

Przechowujemy w ciemnym
i chłodnym miejscu.
Czosnek – zawiera dużo witamin z grupy B, witaminę C,
a także potas, wapń, magnez,
żelazo, fosfor i rzadko spotykane
w innych roślinach jod i aminokwasy. Spożywając go niszczymy
drobnoustroje, które przyczyniają się do infekcji górnych dróg
oddechowych. Oprócz tego ma
on działanie odkażające, dzięki
czemu chroni organizm przed
nawrotem choroby. Przy przeziębieniu najlepiej pić czosnek
z mlekiem. Do szklanki mleka
należy dodać łyżeczkę masła i trzy
ząbki czosnku. Całość gotować
przez 5 minut na małym ogniu
i wypić jeszcze ciepłe.
Produkty pszczele – miód,
a przede wszystkim propolis
wzmacnia organizm i uodparnia.
Propolis kryje w sobie bogactwo
białek, aminokwasów, flawonoidów, kwasów fenolowych, witamin z grupy B, beta-karotenu
i biopierwiastków.
Cebula – podobnie jak czosnek
ma działanie odkażające. W przypadku kaszlu bardzo skuteczny jest
syrop z cebuli. Wystarczy dwie

obrane cebule pokroić w plasterki
i układać warstwami w słoiku
przesypując cukrem. Po kilku godzinach syrop można zlać. Pić po
łyżeczce kilka razy dziennie. Syrop
można przechowywać w lodówce
1-2 dni.
Sposoby na obrzęki nóg
Najczęściej obrzęki nóg towarzyszą chorobom nerek, serca,
niewydolności naczyń żylnych
i alergiom pokarmowym. Jednak
powoduje je również siedzący tryb
życia, nieprzespane noce, picie
wieczorem dużej ilości alkoholu.
Są skutkiem zatrzymywania w organizmie sodu i wody. Możemy tę
dolegliwość złagodzić domowymi
sposobami. Oto niektóre z nich:
– Poczujemy się lepiej trzymając nogi w górze, np. na poduszce.
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Naturalnie dla zdrowia
Trzeba pamiętać, by były w miarę
wyprostowane.
– Krążenie poprawia zimny
prysznic. Można go połączyć z masażem. Do jego wykonania potrzebujemy małej szczotki, najlepiej
o miękkim włosiu. Masujemy nogi
okrężnymi ruchami, począwszy od
kostek aż do ud. Do masażu możemy stosować sól gruboziarnistą.
Masaż wykonujemy przez około
10 minut i resztki soli zmywamy
zimną wodą.
– Jeśli dolegliwości się powtarzają, możemy wcześniej przygotować schładzający bandaż.
Moczymy go w zimnej wodzie,
po czym dokładnie wyżymamy
i wkładamy do lodówki. Owijamy
go wokół kostek i unosimy nogi do
góry. Leżymy tak 15 minut.
– Kostkę lodu zawijamy w bawełnianą chusteczkę i masujemy
nogi w kierunku od kostek do
ud energicznymi, kolistymi
ruchami.
– Moczymy nogi w chłodnej
lub zimnej wodzie, do której
wsypujemy 0,5 kilograma soli
(może być morska, kuchenna lub
ciechocińska). Alternatywą jest
dodanie do wody soku z jednej

lub dwóch cytryn. Sok delikatnie
zwęża naczynia krwionośne, które
powodują obrzęki.
– Moczymy nogi w ostudzonym naparze ziołowym. Podgrzewamy litr wody i dodajemy szklankę suszu nagietka lekarskiego.
Gotujemy przez 15 minut. Zioła
odcedzamy, a napar studzimy.
Nogi moczymy przez 20 minut.
Podobne napary można przygotować z szałwi (działa odkażająco),
lawendy (działa przeciwskurczowo), tymianku (ma działanie
bakteriobójcze).
– Ograniczamy spożycie soli
kuchennej. Rezygnujemy np.
z suchych wędlin, gdyż zawierają więcej soli niż inne. Z tego
powodu należy unikać też bagietek. Do przygotowania kawy
czy herbaty korzystajmy z wody
niskosodowej, gdyż ta z kranu
zawiera sporo jonu sodowego.
Unikamy ketchupu, musztardy,
chrzanu, krakersów, słonych paluszków, chipsów, słonych orzeszków, zup z torebek, gotowych
sosów w proszku oraz wszelkich
produktów o długim terminie
przydatności, bo są najczęściej
konserwowane solą. Jeżeli musimy dosalać potrawy, korzystamy
z soli potasowej. Jedzmy też więcej arbuza, melonów oraz pomidorów pod wszelką postacią oraz
niesolone ziemniaki – pomagają
pozbyć się obrzęków.

Światowy Dzień Turystki w Istebnej

19 października w kompleksie wypoczynkowym Zagroń w Istebnej odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju
turystki uhonorowano m.in.: Leszka Łazarczyka, głównego inwestora kompleksu wypoczynkowego Pilsko w Korbielowie, Janusza Waszuta, kierownika ośrodka wypoczynkowego Zagroń w Istebnej, Ryszarda Radwana,
naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na zdjęciu od lewej: Leszek Łazarczyk, Jolanta Pilch, Anna Zgierska, Janusz Waszut, Agnieszka Sikorska, Grzegorz Jania, Andrzej Kuć,
Adam Płonka. Nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik.
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Maraton Grozy
i Horrorów w Heliosie!

2 listopada w kinach Helios
w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej i Katowicach
odbędzie się Filmowy Maraton
Grozy i Horrorów. Maraton rozpocznie się o godz. 23.00, a skończy o 7.00 rano dnia następnego.
Koszt biletów to: 35 zł. normalny
i 32 zł. ulgowy, można je nabyć
tylko w kasie kina. Podczas pokazu zobaczymy cztery mrożące
w żyłach filmy:
Silent Hill Apokalipsa 3D
(pokaz przedpremierowy)
Heather Mason przez całe życie
ucieka przed niebezpiecznymi siłami, których nie może wytłumaczyć. W dniu swoich osiemnastych
urodzin nawiedzona kolejnymi
koszmarami i zniknięciem ojca,
odkrywa że nie jest osobą, za którą
się dotychczas uważała. To odkrycie wprowadza ją w głąb świata
pełnego demonów. Jeżeli ich nie
przezwycięży, utknie w Silent Hill
na zawsze.
Dom w głębi lasu
Nowy horror twórców „Projekt:
Monster” i „Avengers” z Chrisem Hemsworthem („Thor”)
w roli głównej. „Piła” była przy
nim jedynie niewinną zabawą.
Grupa przyjaciół wybiera się na

imprezowy weekend do domku
w lesie. Kiedy odczytują niepokojący fragment odnalezionego tam
pamiętnika, rozpoczyna się gra,
w której ich życie staje się przedmiotem szokujących zakładów.
Tak zaskakującej i błyskotliwej
rozgrywki nie spodziewał się
żaden widz. Jak mówi bohaterom spotkany po drodze tubylec:
„Mogę pomóc wam tam dotrzeć,
ale wydostać się będziecie musieli
na własną rękę”. Nie będzie to
łatwe, bo ich los leży w rękach
kogoś, kto właśnie bardzo dobrze
się bawi… Jeśli sądzisz, że już
znasz tę historię, zastanów się
raz jeszcze. „Dom w głębi lasu”
– nowatorski horror, który zmienia reguły gry.
Szepty
Internatem dla chłopców z najbogatszych sfer w Rookford wstrząsa
tajemnicza śmierć jednego z nich.
Wszelkie racjonalne próby wyjaśnienia tej tragedii zawodzą.
Uczniowie zaczynają opowiadać
przerażającą historię o pojawiającym się duchu. Do szkoły zostaje
wezwana Florence Cathcart, która
zajmuje się demaskowaniem fałszywych spirytystów, żerujących
na naiwności osób wierzących
w duchy. Według niej życie pozagrobowe nie istnieje. Testy, które
zacznie przeprowadzać wymkną
się jej spod kontroli. To co zdarzy
się później sprawi, że dziewczyna
nie będzie już mogła z tego miejsca
odejść… Co naprawdę wydarzyło
się w Rookford?
Czarnobyl. Reaktor strachu
Sześcioro młodych ludzi wynajmuje przewodnika i wybiera się
do opuszczonego miasta Pripyat,
w którym niegdyś mieszkali pracownicy elektrowni atomowej
w Czarnobylu. Prędko orientują się, że miasto jednak nie jest
opuszczone.

„Chory z urojenia”
w Zabrzu
27 października o godz. 19.00
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu będziemy mogli zobaczyć spektakl Teatru 6. piętro

chorego Argana wciela się Andrzej Grabowski, znany wszystkim z serialu komediowego
„Św iat wed ług K iepsk ich ”.
Obok niego zobaczymy m.in.:
Joannę Kurowską, Annę Korcz
i Henryka Talara. Uciekając się
do absurdu, Molier pokazuje
chorobę jako metaforę samotności, wyobcowania i potrzeby
zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Z pozoru lekka komedia
odkrywa przed widzem słabość
człowieka, bezradność medycyny wobec cierpienia duszy,
niemierzalnego i niewidocznego
dla „szkiełka i oka”. Wszystko
jednak kończy się szczęśliwie,
jak na komedię Moliera przystało. Bilety w cenie 100, 130
i 150 zł. do nabycia w kasie lub
na stronie internetowej DMiT.

3. edycja REGIOFUN
w Katowicach
24 października w Katowicach rozpocznie się 3 edycja
Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych
R EGIOFU N. Tegoroczna
edycja festiwalu odbywa się
pod hasłem Brand Europa.
Twórcy festiwalu tłumaczą,
że nazwa ta ma skłonić do
zastanowienia się nad kondycją współczesnej Europy oraz
stanem europejskiego kina.
W tym roku widzowie obejrzą
73 filmy, które podzielono na
9 kategorii, jedną z nich są
filmy dla dzieci. Wiele filmów
polscy widzowie będą mogli
zobaczyć po raz pierwszy. Imprezy festiwalowe odbędą się
w katowickich kinach: „Kosmos”, „Światowid” i Kinoteatrze Rialto. Festiwal otworzy
film „Mój rower” Piotra Trzaskalskiego, a zamknie „Pokłosie”
Władysława Pasikowskiego.
Najważniejszą częścią katowickiego festiwalu są pokazy

Ania Wyszkoni w Silesii
28 października na Placu Tropikalnym w galerii handlowej Silesia
City Center odbędzie się koncert
Ani Wyszkoni. Urodzona na Śląsku była wokalistka zespołu „Łzy’,
wystąpi podczas finału konkursu
4 Koła Roku. Koncert rozpocznie
się o godz. 19.00, wstęp jest bezpłatny. Konferansjerem podczas
tego wieczoru będzie Marcin Prokop, znany m.in. z telewizyjnego
show Mam Talent.

z Warszawy „Chory z urojenia”.
Komedia Moliera to połączenie klasyki i dobrego poczucia
humoru. W rolę tytułowego
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filmów pełno- i krótkometrażowych. Laureatów wybierze jury
pod przewodnictwem Dariusza
Jabłońskiego.
REGIOFUN to nie tylko pokazy filmów, to także koncert

(Pokahontaz i Marysia Sadowska), panele dyskusyjne
oraz w ycieczki. W czasie
jednej z wycieczek widzowie
będą mogli zobaczyć miejsca,
w których był kręcony bijący
rekordy popularności film
„Jesteś Bogiem”. Tegoroczną
nowością festiwalu jest także
akcja „Kartka do producenta”.
Może wziąć w niej udział każdy z nas, wystarczy, że zrobimy zdjęcie ciekawego miejsca
i prześlemy je na adres kartkadoproducenta@regiofun.
pl. Spośród nadesłanych fotografii zaproszeni producenci
wybiorą jedno, które trafi na
widokówkę promującą Śląsk
w świecie filmowym. Autor
wybranego zdjęcia w nagrodę
wyjedzie na Berlinale, jeden z
najbardziej prestiżowych festiwali filmowych. Pełny kalendarz
festiwalu można znaleźć na stronie internetowej
www.regiofun.pl.

Jubileusz Carrantuohill

3 listopada o godz. 18.00
w Rybnickim Centrum Kultury zagra zespół Carrantuohill.
Grupa istnieje od 1987 roku.
Wykonuje zarówno tradycyjną
muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne

opracowania aranżacyjne oparte na „celtyckich korzeniach”.
Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium
(skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, bodhran, flety, tin
whistles, akordeon, mandolina,
gitara akustyczna) poszerzając
brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę
basową. W Rybniku odbędzie się
koncert jubileuszowy z okazji 25.

lecia zespołu. Na scenie oprócz
jubilatów zobaczy my w ielu
gości m.in.: Kabaret Młodych
Panów oraz wokalistę zespołu
„Dżem„ Macieja Balcara. Zespół
będzie też można usłyszeć, 16
października w katowickim Old
Timers Garage. Podczas występu
w Katowicach usłyszymy utwory
z najnowszej płyty „25”, która została wydana z okazji jubileuszu
istnienia kapeli.
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Śląskie morze
z widokiem na góry
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
może pochwalić się „Rybaczówką”, która jest położona nad Jeziorem
Goczałkowickim. To prawdziwy raj nie tylko dla wędkarzy, a przesłanie
tego miejsca brzmi: Zdrowa Woda – Zdrowa Ryba.
w Górnośląskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów korzysta ponad
3 miliony mieszkańców aglomeracji śląskiej. Umożliwia to system
ponad 900 km sieci magistralnej
w powiązaniu z kompleksami
sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej
374 tys. m3.
Piękne widoki i czysta woda
Oddział Gospodarki Rybackiej „Rybaczówka” w Łące to
prawdziwy powód do dumy dla

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów. To jedyny tego
rodzaju port rybacki na terenie
Polski południowej, gdzie odbywa
się racjonalna gospodarka rybacka
zarybieniowo – odłowna ryb słodkowodnych. – Połączyliśmy ze sobą
dwie ważne kwestie: zarybienie Jeziora Goczałkowickiego, tak, aby
wody jeziora były czyste. W tym
celu zbiornik zarybiany jest co roku
rybami drapieżnymi, takimi jak
szczupak, sandacz i węgorz obsadowy. Z drugiej strony możemy

fot. A. Leks

Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. jest największym
w kraju i jednym z większych w
Europie przedsiębiorstw wodociągowych. Misja firmy jest bardzo
wymowna: Dajemy ludziom wodę,
a woda to życie. Od lat Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

działa w strategicznej dla gospodarki regionu dziedzinie, jaką jest
zaopatrzenie w wodę mieszkańców
regionu. Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod
względem gęstości sieci wodociągowej. Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów sprzedaje wodę do
rejonowych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, które
rozprowadzają ją na terenie miast
i gmin dużej części województwa
śląskiego, a także części Małopolski. Łącznie z wody produkowanej

czerpać korzyści z połowu i sprzedaży ryb. Ryby są badane trzy razy
w roku. Zachęcamy mieszkańców
naszego województwa, a także inne
osoby do konsumowania ryb z tego
akwenu – mówi Tadeusz Grozmani, kierownik Oddziału Gospodarki Rybackiej Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. w Katowicach.
Ryby z Goczałkowic są nie
tylko pyszne, ale i zdrowe. Przez
niektórych Jezioro Goczałkowickie
nazywane jest dumnie Jeziorem
Królewskiego Sandacza. Wędkarze
pokochali to miejsce. Wyławiają
z wód jeziora okazy sandacza
ważące nawet 15 kg. Tereny nad
jeziorem - zwłaszcza teraz jesienią - idealnie nadają się także do
spacerów. Widok wody z górami
w tle i zieleń niezwykle relaksują.
Na terenie „Rybaczówki” od
roku mieści się też czynny od poniedziałku do piątku (8-16) sklep
firmowy Sandacz. Znajdziemy w
nim duży wybór zdrowych ryb zarówno świeżych, jak i wędzonych.
Tutaj można kupić po przystępnej
cenie między innymi sandacza,
szczupaka, węgorza, suma, karpia,
jesiotra czy tołpygę.
Istnieje możliwość zakupu
karty wędkarskie zezwalające na
sportowy połów ryb w jeziorze.
Ponadto organizowane są grupowe połowy wędkarskie z kutra
rybackiego. Zachęcamy także do
samodzielnego grillowania ryb
na grillach umiejscowionych nad
samym jeziorem, które jest możliwe także w weekendy. To jednak
nie koniec atrakcji w tym niezwykłym miejscu. - Pojawi się statek
wycieczkowy dla chętnych, który
będzie pływał po akwenie. Powinien być już dostępny dla turystów
w przyszłym roku. Pozyskaliśmy na
ten cel środki unijne – podkreśla
Tadeusz Grozmani.
Naprawdę warto tu przyjechać.
Nie bez powodu mówi się o tym
miejscu, że jest to śląskie morze
z widokiem na góry. Poznawajmy
oraz ceńmy atuty naszego pięknego regionu.
n

Rybaczówka to powód do dumy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A.

Świeże ryby wyłowione prosto z jeziora.

W sklepie firmowym Sandacz można kupić także wędzone ryby.

Rybaczówka, ul. Łukasiewicza 30, 43-241 Łąka, tel. 32 210 50 79, ogr.rybaczowka@gpw.katowice.pl
Godziny otwarcia sklepu Sandacz od poniedziałku do piątku: 8-16.
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Ciężka dola kanara
Praca kontrolera nie należy do
najłatwiejszych. Przekonał się o
tym jeden z pracowników KZK
GOP, któremu grożono kalectwem, bo to gorsze niż śmierć. Na
szczęście tym razem skończyło
się na groźbach.
Krewkiego 36-latka zatrzymano
podczas awantury w autobusie
linii 870. – Kiedy autobus był
w rejonie zabrzańskiej dzielnicy
Zaborze do pasażerów podszedł
kontroler i zażądał okazania biletów. 36-latek go nie posiadał,
odmówił również okazania dokumentu tożsamości, a następnie
wszczął awanturę. Zagroził pracownikowi KZK GOP utratą życia
– relacjonuje zabrzańska policja.
Podczas przesłuchania zatrzymany mieszkaniec Świętochłowic
zeznał, że nie groził zabójstwem,
tylko spowodowaniem kalectwa,
bo przynosi ono więcej cierpienia. Podejrzany usłyszał zarzut
wywierania wpływu na czynności
urzędowe, za co grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.

Pseudokibice Widzewa
zaatakowali policjantów
Wieczorem 20 października fani
Widzewa Łódź zaatakowali na
katowickim dworcu policjantów. Kibice wracali pociągiem
z wyjazdowego meczu z Piastem
Gliwice. 9 chuliganów trafiło do
aresztu, a ośmiu policjantów do
szpitala.
Około 20.30 policjanci zabezpieczali
przejazd kibiców Cracovii, którzy
jechali pociągiem na niedzielny
mecz I ligi z Flotą Świnoujście.

Niespodziewanie na posypały się
na nich kamienie i inne przedmioty. Funkcjonariusze odpowiedzieli
używając broni gładkolufowej.
W czasie awantury pociąg ruszył,
a kibicom udało się do niego wskoczyć. Zatrzymano ich w Zawierciu.
9 chuliganów podejrzewanych
o napad na policjantów znalazło się
w policyjnym areszcie, a 3 kibiców
odwieziono do izby wytrzeźwień.
Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Ośmiu policjantów trafiło
do szpitala, zostali już zwolnieni
do domu. Podczas ataku chuligani
zniszczyli elementy infrastruktury
kolejowej. Wstępnie straty oszacowano na prawie 60 tysięcy złotych.

podejrzanego o rozbój i sześć
kradzieży w Rudzie Śląskiej od
początku lipca do końca września. Chorzowianin Krzysztof
K przyznał się do winy. Został
tymczasowo aresztowany i objęty
dozorem policji. Funkcjonariusze
sprawdzają, czy podejrzany nie
ma czegoś wspólnego z podobnymi przestępstwami na terenie
województwa śląskiego. Oprócz
grzywny 20-latkowi może grozić
kara 12 lat pozbawienia wolności.

przed wymiarem sprawiedliwości. Jedna z nich wpadła podwójnie, bo nie tylko w ręce policji, ale
i pod samochód.

Do zdarzenia doszło w rejonie remontowanego odcinka ulicy Wodzisławskiej. Jadący w kierunku
Radlina kierowca scanii próbował
wyprzedzić mężczyznę, który
pchał wózek ze złomem. Pieszy
szedł trzymając się prawej krawędzi jezdni. W wyniku wypadku
58-latek zginął na miejscu. Kierowca ciężarówki, 41-letni mieszkaniec Chorzowa, był trzeźwy.

Trzy osoby – rodzina ze Śląska,
zginęły w tragicznym wypadku,
do jakiego doszło na Drodze
Krajowej nr 11 w Oleśnie w województwie opolskim. 5-letnie
dziecko trafiło do szpitala.
Wypadek spowodował turecki tir,
który nie zatrzymał się na czerwonym świetle i z ogromnym impetem
staranował stojący na końcu kolejki
do świateł samochód osobowy. Auto
zostało wbite w stojącego przed nim
innego tira. Przeżyła tylko 5-letnia dziewczynka. W wypadku na
miejscu zginęli jej mama, babcia
i dziadek. Sąd Rejonowy w Oleśnie
resztował sprawcę wypadku na 3
miesiące. 40-letni obywatel Turcji
usłyszał zarzuty spowodowania
katastrofy w ruchu lądowym. Grozi
mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Łowca złota
Zgubiła go miłość do błyskotek.
20-latek wybrał sobie ciekawy
sposób na wzbogacenie. Kradł
złote łańcuszki, ale teraz spotka
go zasłużona kara.
Dzięki pomocy poszkodowanych
policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Chorzowa,

Podczas specjalnej akcji policji
udało się zatrzymać 3 osoby
poszukiwane listami gończymi.
Jedna z nich wpadła w ręce mundurowych w nietypowych okolicznościach. Została potrącona,
gdy wykonywała uliczne prace
remontowe. Poszkodowanym
był 38-letni mieszkaniec Gliwic.
Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało
się, że jest on poszukiwany dwoma
listami gończymi. Mężczyzna nie
chciał iść do szpitala, za to trafił
do policyjnego aresztu.

Maltretował rodzinę
Zaatakował
sąsiadów siekierą!

Tragiczny wypadek
na DK 11 w Oleśnie
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Najpierw uderzył siekierą w należący do sąsiadów samochód,
a następnie rzucił się na 52-letnią
kobietę. Na terenie posesji sprawcy funkcjonariusze odnaleźli
domowej roboty bomby.
Do zdarzenia doszło na jednej
z prywatnych posesji w Buczkowicach. Konflikt pomiędzy mieszkającymi tam rodzinami trwał
już od dłuższego czasu. Zwykle
jednak kończyło się na kłótniach
i drobnych złośliwościach. Aż do
momentu, kiedy 33-latek wtargnął na posesję sąsiadów. Najpierw
zniszczył siekierą należących do
nich samochód, a następnie rzucił
się na 52-letnią kobietę. Groził jej
śmiercią, a w czasie szarpaniny
spowodował obrażenia oka i rany
cięte nóg. Na pomoc kobiecie ruszyli domownicy, którzy zdołali
obezwładnić napastnika. W czasie
przeszukania posesji należącej do
sprawcy, funkcjonariusze odnaleźli skonstruowane przez niego petardy. W plastikowych butelkach
znajdował się ropopochodny płyn
i rozdrobnione szkło. Na miejsce
wezwano antyterrorystów, którzy
zabezpieczyli znalezioną pirotechnikę. 33-latek usłyszał zarzuty, za
które grozi mu do 5 lat więzienia.

Bicie, kopanie oraz groźby pozbawieniem życia. Tak przez
wiele miesięcy wyglądało życie
rodziny z Zabrza.

Trzy osoby zginęły
Tragicznie zakończyło się czołowe zderzenie dwóch samochodów
na Drodze Krajowej nr 78. Nikt
nie przeżył.
Do wypadku doszło na prostym
odcinku drogi prowadzącym przez
las w Zawadzie Pilickiej. Czołowo
zderzyły się suzuki swift i skoda fabia. Zginął 69-letni kierowca skody
oraz dwie osoby podróżujące suzuki,
60-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna. Na razie nie wiadomo, co było
przyczyną tragedii, ale policja nie
wyklucza, że do zderzenia doszło na
skutek gęstej mgły, która ograniczyła
widoczność kierowców. Poszukiwani są świadkowie wypadku.

Udana obława
w Mikołowie
Policja urządziła obławę na poszukiwanych listami gończymi.
Wpadły 3 osoby, ukrywające się

Pieszy zginął pod
kołami ciężarówki
Do tragicznego wypadku doszło
w dzielnicy Rybnika – Niedobczycach. Zginął 58-letni mężczyzna.

Ogłoszenia drobne

do 10 słów GRATIS!

reklama@kurierpolski24.pl

Rodzinie udało się uwolnić od
agresywnego 34-latka dzięki
zgłoszeniu sprawy przez jedną z poszkodowanych osób.
Jego ofiarami byli rodzice oraz
konkubina. Rok temu sprawca
opuścił mury więzienne za stosowanie przemocy względem
rodziny. Pobyt za kratkami jednak niczego go nie nauczył. Od
momentu zwolnienia z zakładu
karnego mężczyzna bił i poniżał najbliższych. Podejrzanemu
przedstawiono zarzuty znęcania
się nad rodziną oraz kierowania
pod ich adresem gróźb pozbawienia. Sąd Rejonowy w Zabrzu
podjął decyzję o tymczasowym
aresztowaniu sprawcy.

Staranował stragany
przy cmentarzu
W Bytomiu kompletnie pijany
mężczyzna trafił prawie… na
cmentarz
W Bytomiu przy ulicy Powstańców Śląskich opel vectra wjechał
w stojące na poboczu jezdni stragany ze zniczami i kwiatami, tuż
obok cmentarza. Sprawca uciekł
z miejsca nietypowej kolizji. Policjanci zatrzymali mieszkańca
Bytomia dopiero po pościgu.
Po przeprowadzeniu badania
stanu trzeźwości ustalono, że
miał w organizmie 3,5 promila
alkoholu.
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Nadchodzą Wielkie Derby Śląska!
tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Dla piłkarzy i kibiców obydwu
zespołów jest to zawsze najważniejszy mecz sezonu. W rywalizacji 14-krotnych mistrzów
Polski, która trwa od 1956 roku,
nigdy nie brakowało determinacji
i woli walki. Spotkania te często
decydowały również o losach
mistrzostw Polski. – Te derby
rządzą się swoimi prawami i jest
to niewątpliwie pojedynek dwóch
godnych siebie rywali. Ja pamiętam
przede wszystkim mecz z 1989 roku,
kiedy prowadziłem Ruch Chorzów
i wygraliśmy w Zabrzu 2:1. Ten
mecz otworzył nam drogę do tytułu
Mistrza Polski, a trzeba pamiętać,
że byliśmy wtedy beniaminkiem.
Mam nadzieję, że i tym razem
Ruch okaże się lepszy – mówi Jerzy Wyrobek, dziś trener Zagłębia
Sosnowiec.
Atmosferę, która towarzyszy
rywalizacji Ruchu z Górnikiem
doskonale zna także Stanisław
Oślizło, który wielokrotnie rywalizował z Niebieskimi. – Nie
będę oryginalny, ale przed każdym
pojedynkiem derbowym chcieliśmy
wszystkim udowodnić, że to Górnik
rządzi na Śląsku. Zarówno kiedyś,

Wielkie Derby Śląska
w liczbach

41000, to rekord frekwencji
podczas derbów w XXI wieku na
Stadionie Śląskim.
7600 – tylu widzów oficjalnie będzie
mogło zobaczyć tegoroczne derby w
Chorzowie.
Po raz 97 Górnik zmierzy się z Ruchem w historii ligowych rozgrywek.

56 lat minęło od pierwszego meczu
Górnika z Ruchem.
38 razy wygrywał Górnik Zabrze.
32 razy w derbach padł remis.
26 razy triumfował Ruch Chorzów.
Po 14 tytułów mistrza Polski mają
na swoim koncie oba kluby.

Tylko 4 razy Górnik przegrał z Ruchem u siebie.

jak i dziś te spotkania są wyjątkowe
dla mieszkańców tej części Polski.
Meczów ligowych i pucharowych
było tak dużo, że nie chciałbym
wyróżnić żadnego, bo każdy z nich
miał swoją dramaturgię i osobną
historię. Chociaż pamiętam jak
przegrywaliśmy w Chorzowie
już 0:2, a ostatecznie zwyciężyliśmy 3:2. Kibicom
Ruchu ciężko było się
z tym faktem pogodzić
i Edward Jankowski dostał od pewnej kobiety
parasolką po głowie
– opowiada legenda
zabrzańskiego klubu.
Dwa najbardziej utytułowane
polskie zespoły zmierzą się o ligowe punkty już po raz 97. Bilans
bezpośrednich spotkań przemawia za Trójkolorowymi, ale jak
wiadomo na boisku liczby nie
grają. Tegoroczne Wielkie Derby
Śląska pod względem piłkarskim zapowiadają się wyjątkowo
atrakcyjnie. Górnik Zabrze jest
rewelacją rundy jesiennej i nadal
jest niepokonany. Piłkarze Adama
Nawałki plasują się dzięki temu
w czołówce tabeli. Za dobre
indywidualne występy
zostali docenieni także
zawodnicy z Zabrza.
Adam Danch, Arkadiusz
Milik i Łukasz Skorupski otrzymali powołanie do reprezentacji
Polski na mecze z RPA i Anglią.
Z kolei Ruch Chorzów, po słabym początku sezonu i blamażu
w europejskich pucharach, już
zaczął odrabiać straty w ligowej
tabeli. Pod wodzą Jacka Zielińskiego Niebiescy przegrali tylko raz
i zdołali awansować do ćwierćfinału Pucharu Polski. Dlatego, jak
zawsze, trudno wskazać faworyta
tego meczu.
– Z jednej strony trzeba traktować ten mecz normalnie, ale
z drugiej towarzyszy mu specjalny
dreszczyk emocji. Zdajemy sobie
sprawę, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców, dlatego
zrobimy wszystko, by wywalczyć
jak najlepszy rezultat. Trzeba pamiętać, że Górnik Zabrze to bardzo
wymagający rywal i świetnie rozpoczął ten sezon – podkreśla Piotr
Stawarczyk z Ruchu Chorzów.
Ta przedmeczowa kurtuazja
nie powinna jednak zwieść kibiców, bo na boisku nie będzie już
miejsca na uprzejmości i na pewno
nie zabraknie ostrych starć. Wielkie Derby Śląska to wyzwanie dla

fot. D. Hermiersz / Górnik Zabrze

Ten mecz od zawsze elektryzował kibiców. Ruch Chorzów i Górnik Zabrze po raz kolejny
zagrają o prymat na Górnym Śląsku. Kto tym razem będzie górą w tej rywalizacji?

Wielkie Derby Śląska odbędą się po raz 97.

Michała Bembena, który w wieku
juniorskim oglądał potyczkę Górnika z Ruchem jako chłopiec do
podawania piłek. – Przeżycia były
niesamowite, a to co zapamiętałem
najbardziej, to pełne stadiony na
meczach Górnika z Ruchem. Były
zawsze wielkie emocje i tysiące
ludzi na trybunach. Zawsze była
fajna atmosfera i mam nadzieję, że
podobnie będzie i tym razem. Dla
mnie, wychowanka Górnika, derby
to duże przeżycie. Byłoby wspaniale, gdybyśmy wygrali w Chorzowie
– mówi doświadczony obrońca
Górnika Zabrze.
Wszystkie prognozy i tak zweryfikuje boisko. Pewne jest tylko
to, że ten mecz już teraz wywołuje
sporo emocji i wszyscy chcą, by
stał się najlepszą reklamą śląskiej
piłki. – Wszyscy czekają na te derby
– kibice, zawodnicy, trenerzy. Jest to
wielkie święto piłki nożnej i mam
nadzieję, że w takim duchu będzie

ono przebiegać zarówno na boisku,
jak i poza nim – podkreśla szkoleniowiec zabrzan, Adam Nawałka.
Jeżeli chodzi o wydarzenia
boiskowe możemy więc być
spokojni, ale nieco skromniejsza
będzie oprawa derbów z punktu
widzenia kibiców. Wiadomo, że
wszyscy chcieliby, żeby gospodarzem tego spotkania był Stadion
Śląski, ale obecnie z powodu
przedłużającej się modernizacji
obiektu jest to niemożliwe. Mecz
odbędzie się w nietypowym terminie, bo w poniedziałek. Były
plany przeniesienia spotkania na
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piątek i zgodziła się na to nawet
Ekstraklasa SA, ale weto ze względów bezpieczeństwa postawiła
policja. Do tego śląski pojedynek
będzie mogło zobaczyć tylko 7600
kibiców. Niestety zabraknie wśród
nich fanów w Zabrzu.
W poprzednim sezonie mecz
przy Cichej zakończył się bezbramkowym remisem, ale emocji
na boisku nie brakowało. Teraz
nie powinno być inaczej, bo w tak
prestiżowej rywalizacji żaden piłkarz nie odstawi nogi. Spotkanie
rozpocznie się 29 października
o godzinie 18.30.
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