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Święto
najwyższych
wartości
11 listopada 1918 roku Polska po 146 latach rozbiorów odzyskała niepodległość i suwerenność. Lata
zaborów były dla narodu polskiego koszmarem. Zrywy
powstańcze, emigracja, walki wszędzie tam, gdzie
można było pokazać, że istniejemy i wreszcie tysiące
ofiar wojen i zesłań. To wszystko sprawiło, że pojęcia
niepodległości, suwerenności i wolności są dla nas
wartościami najwyższymi. Może nawet ważniejszymi
niż życie. Tego ile razy walczący o niepodległość
Ojczyzny Polacy (nie tylko na jej terytorium), głosząc
hasła „Za wolność waszą i naszą”, oddawali swoje życie,

nikt nie jest w stanie policzyć. Dlatego tę rocznicę
obchodzimy szczególnie uroczyście. Zawsze z symbolami podkreślającymi naszą narodowość, wolność
i niepodległość. Bo takie są nasze dusze. A uroczystości
te mają charakter religijny, powiązany z uczczeniem
pamięci tych, którzy walcząc o niepodległość Ojczyzny
oddali życie oraz świecki, gdzie organizuje się różnego
rodzaju akademie, koncerty, widowiska plenerowe,
wystawy, a także imprezy sportowe. I w ten sposób
94 rocznicę odzyskania niepodległości będziemy też
obchodzić w roku 2012.

02 Wydarzenia z TVS

www.kurierpolski24.pl

W skrócie z
Tylko Pesa chce produkować
Tramwaje Śląskie
Co prawda oferent jest tylko jeden,
ale jeszcze zysków liczyć nie
może. Tramwaje Śląskie otworzyły
oferty firm, które są zainteresowane
wyprodukowaniem i dostarczeniem
śląskiej spółce 30 nowych tramwajów. Pracownicy przewoźnika przy
otwieraniu ofert zbytnio się nie napracowali, bo wpłynęła tylko jedna
od bydgoskiej Pesy. Na wstępnym
etapie przetargu na nowe tramwaje
było o wiele więcej zapytań związanych z zamówieniem. Kiedy jednak
przyszło do konkretów, złożona
została tylko jedna oferta. Swoich
ofert nie złożyli CAF, Skoda, Stadler
i Solaris. W Tramwajach Śląskich
nie wiedzą dlaczego. Na razie trwa
sprawdzanie oferty Pesy. Dokumentacja przetargowa musi zostać
sprawdzona pod kątem zgodności
z warunkami zamówienia i zaakceptowana przez Urząd Zamówień
Publicznych. Jeśli wszystko będzie
w porządku umowa może zostać
podpisana jeszcze w tym roku.
Zamówienie obejmuje 30 nowoczesnych tramwajów. Pierwsze z nich
miałyby trafić na śląskie i zagłębiowskie tory w 2014 roku.
Areszt dla kobiety, która spowodowała wypadek w Kozach
20-letnia kobieta, która śmiertelnie
potrąciła samochodem dwójkę dzieci na przejściu dla pieszych w miejscowości Kozy pod Bielskiem-Białą,
została tymczasowo aresztowana.
Sąd podjął taką decyzję po zażaleniu prokuratury. Badania wykazały,
że w momencie wypadku kobieta
była pod wpływem amfetaminy.
Sędzia, uzasadniając decyzję
o 3-miesięcznym areszcie dla
Karoliny Z. mówił, że kobieta
jechała zbyt szybko, a do wypadku
doszło na pasach i pod wpływem
narkotyków. Mogłoby więc to grozić
utrudnianiem śledztwa ze strony
20-latki. Kobiecie grozi do 12 lat
więzienia. Ma zarzuty umyślnego
naruszenia zasad bezpieczeństwa
i doprowadzenia do wypadku.
Decyzja sądu nie jest prawomocna.
Będzie jednak wprowadzona w
życie jak najszybciej i kobieta ma
trafić do aresztu śledczego w Katowicach lub Krakowie. Do wypadku
doszło 10 października. 11-letni
chłopiec zmarł na miejscu wypadku.
Jego rok młodszy kolega w ciężkim
stanie trafił do szpitala – lekarze
jednak nie zdołali go uratować.
Wyższa Szkoła Techniczna
stawia na film
Katowicka „filmówka” ma poważną
konkurencję na Górnym Śląsku.
W Zabrzu uruchomiono wydział mediów, aktorstwa i reżyserii Wyższej
Szkoły Technicznej. Dla następców
Andrzeja Wajdy, czy Agnieszki
Holland przygotowano nowoczesne
pracownie wyposażone w światowej
klasy sprzęt. Zajęcia prowadzone
będą przez najbardziej doświadczonych ludzi telewizji i filmu.

Kibice GieKSy zniszczyli
taras Spodka!
Podczas hokejowego meczu
pomiędzy GKS-em Katowice
a Zagłębiem Sosnowiec liczna
grupa sympatyków katowickiego
klubu stanęła na tarasie Spodka
i zaczęła palić szaliki. Zniszczone
zostały świeżo wyremontowane
balustrady. Straty miasto ocenia
na 50 tysięcy złotych. Wiadomo
już, że za swoich kibiców zapłaci
klub sportowy.
Wielkie sprzątanie po ostatnim
hokejowym meczu w Spodku.
Przywrócić do porządku trzeba nie tylko stan lodowiska, ale
przede wszystkim zewnętrzną
elewację ikony Katowic. Osmolone

i okopcone balustrady to efekt nielegalnej zabawy kibiców GKS-u
Katowice. Szaliki drużyn Zagłębia
Sosnowiec i Legii Warszawa zaczęły płonąć jeszcze w trakcie meczu.
– Gdy policjanci ujawnili to całe
zajście, to niestety już nikogo nie
było, jednak podjęte przez nas działania doprowadziły już do tego, że
mamy pewne informacje o osobach,
które najprawdopodobniej brały
w tym udział – informuje kom.
Jacek Pytel, KMP w Katowicach.
Nie kryją się z tym również sami
kibice, którzy zarówno zdjęcia, jak
i filmik zamieścili w internecie.
Urzędnicy nie kryją oburzenia.
Na remont Spodka do tej pory

miasto wyłożyło już 160 mln zł.
Zniszczone przez palące się szaliki balustrady oficjalnie nie były
jeszcze po remoncie odebrane.
– Kibice klubu z naszego miasta,
którzy deklarują miłość do naszego
klubu i swojego miasta, w którym
żyją dokonują aktu wandalizmu
na ikonie Katowic. Trudno mi
znaleźć słowa, które by dobitnie
skomentowały to wydarzenie
– stwierdza Jakub Jarząbek, UM
w Katowicach. Trudno też komentować jest całą sytuacje władzom
klubu. – Wszystkie szkody, który
zostały wczoraj wyrządzone klub
bierze na swoją odpowiedzialność.
My wszystkie te naprawy usuniemy

i poniesiemy wszystkie koszty, jakie
będą z tym związane – deklaruje
Dariusz Domogała, wiceprezes
klubu HC GKS Katowice.
Wiadomo już że tego bałaganu
posprzątać tak łatwo się nie da.
Płyty trzeba wymienić na nowe.
Będzie to kosztować około pięćdziesięciu tysięcy złotych. Czyli
tyle ile klub dostaje od miasta na
szkolenie młodzieży. – Monitoring
zarejestrował całe zdarzenie. Problem jest taki, że większość tych
osób miała po prostu zasłonięte
twarze, w związku z czym identyfikacja może być trudna, natomiast
wiem, że MOSiR będzie występował do prokuratury – mówi Maciej
Biskupski, asystent prezydenta Katowic. Prezydent Katowic oczekuje
również oficjalnego stanowiska
ze strony Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice. Dziś jego
przedstawiciele byli nieuchwytni.
Na stronach internetowych katowiccy ultrasi swoje zachowanie
tłumaczą tym, że nie było biletów
w przedsprzedaży i musieli je kupować w dniu meczu po normalnej cenie. – Była awaria drukarni,
która nam te bilety dostarcza,
dostarczyła je nam dopiero dniu
meczu. Nie mogliśmy potraktować,
że jedni kibice płacą normalną cenę
a drudzy płacą ulgową. Tu kibice
się na nas obrazili, choć wyszliśmy
z założenia, że chcieliśmy i te bilety
im dostarczyliśmy w tej cenie promocyjnej, ale oni już ich nie przyjęli
– wyjaśnia Dariusz Domogała.
Miasto ma nadzieje, że winni
zostaną ukarani. Smutne też jest
to, że przez takie zachowanie sukcesy sportowe schodzą na dalszy
plan. Bo dziś nikt głośno nie mówi
o tym, jak katowiccy hokeiści rozgromili Zagłębie Sosnowiec, tylko
o tym jak kibole po raz kolejny
zagrali do własnej bramki.
n

W Sosnowcu grasuje gwałciciel
Znamy już jego portret pamięciowy. Policja szuka mężczyzny,
który napadał na kobiety w rejonie
sosnowieckiego dworca kolejowego
i na osiedlu Środula. Zaatakował
już cztery razy – na koncie ma
jeden gwałt, napady na kobiety
i próby gwałtu. Śledczy nie chcą
podać obszaru, w którym może
aktualnie grasować zwyrodnialec,
bo mogłoby to zaszkodzić prowadzonemu śledztwu.
Ostrożniej niż zwykle poruszają się
kobiety na osiedlu Środula. Atak
grasującego gwałciciela wywołał
nie tylko w tej części Sosnowca spiralę strachu. – Staram się po prostu
nie wychodzić z domu. Taka jest
prawda... – mówi Joanna Kozieł,
mieszkanka osiedla Środula w Sosnowcu. Szczególnie po zmroku na

ulicy Wapiennej, która od przystanku prowadzi na osiedle. To tu
jedna z kobiet została zaatakowana.
Udało jej się jednak uciec. – Gdy
wracała z drugiej zmiany ok. 22.00.
Są obawy, ale co mamy zrobić –
mówi Iwona Wabak, która pracuje
w osiedlowym sklepie.

Strach zapanował też w pobliżu
dworca kolejowego Sosnowiec-Południe. To właśnie tu, nieopodal estakady, została zgwałcona 20-latka.
Oprócz tego zaatakowane zostały
jeszcze dwie inne kobiety. Pomiędzy
jedną z nich, a napastnikiem doszło
do szarpaniny. Mężczyzna został

uderzony kamieniem. – Pani udało
się wyswobodzić, obronić przed tym
napastnikiem, uciekła z tego miejsca.
Napastnik oddalił się w przeciwną
stronę – informuje podkom. Paweł
Warchoł, KMP w Sosnowcu.
Na podstawie zeznań poszkodowanych kobiet powstał rysopis
gwałciciela: wiek około 25 lat.
165 cm wzrostu, krótkie jasne
włosy. Jego celem są najczęściej
bardzo młode kobiety. W Sosnowcu, gwałciciel grasował już nie raz.
Anna Kur, która wychowała się na
osiedlu Środula pamięta incydent
sprzed kilku lat. – Tutaj jest tak
dużo lasów, że jest strach, bo było tu
pełno zboczeńców, gdy chodziłam
do szkoły, także jest obawa – mówi.
I będzie dopóty, dopóki ten mężczyzna nie zostanie przez policję
zatrzymany.
n
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Utrata przynajmniej 40 miejsc
pracy i zamknięcie kilkudziesięciu sklepów. W Chorzowie
protestowano przeciwko budowie Biedronki. Takie sąsiedztwo
dla okolicznych przedsiębiorców
oznaczać może duże kłopoty.
Sklepikarze mają żal do władz
Chorzowa, że te w tej sprawie nic
nie zrobiły.
Inwazja sieci sklepów Biedronka na Chorzów dla okolicznych
przedsiębiorców może oznaczać
utratę i sklepów, i miejsc pracy.
Ci boją się, że Biedronka puści
ich z torbami. – Mamy takie
trudne sytuacje rodzinne, że jeden
jest już bez pracy, a drugiemu to
zagraża – mówi Eryka Wostal,
ekspedientka. Wielu spośród
pracowników tych sklepów to
osoby powyżej 50. roku życia. Na
bruku może wylądować również
Weronika Szary, która z handlem
związana jest od kilkudziesięciu
lat. W tym sklepie pracuje już
od ponad dekady. – Utrzymuję
się sama. Prowadzę gospodarstwo
domowe i jestem tutaj zatrudniona od początku działalności tego
sklepu - mówi.
Działalności tych sklepów
– zdaniem przedsiębiorców
– zagraża sąsiedztwo Biedronki.
Ta ostatnia w Chorzowie powstać
ma przy ulicy św. Piotra po wyburzonym budynku dawnego liceum. – W promieniu 500m jest
około 50 sklepów. U mnie pracuje

Biedronka atakuje
w Chorzowie

pięć dziewczyn na pełnych etatach, do tego trzech wspólników
- mówi Barbara Jaros, właściciela
sklepu.
Jak nieoficjalnie udało nam się
dowiedzieć, kolejna Biedronka powstać ma przy ulicy Floriańskiej,
czyli w odległości pół kilometra od
tej przy ulicy św. Piotra. Ta lokalizacja jest obecnie rozpatrywana
przez chorzowskich urzędników.
A to może oznaczać problemy
m.in. dla lokalnych piekarni.
– Jeżdżę od 17 lat po tym rynku
i obserwuję jak te Biedronki i inne

markety powstają, powstają jak
grzyby po deszczu. Ludzie ciągną,
bo dobra jest promocja na 1-2
rzeczy, ale na 10 innych przepłacą – stwierdza Sławomir Rusek,
piekarnia w Chorzowie.
Przedstawiciele Biedronki
w piśmie do redakcji Silesia
Informacje twierdzą, że jeszcze
nie wiadomo, kiedy sklep przy
ulicy św. Piotra powstanie. Wiadomo, że sieć inwestycją w tym
miejscu jest poważnie zainteresowana i z uwagą analizuje
każdy komentarz, docierający

ze strony lokalnych społeczności.
Mali przedsiębiorcy największy
żal mają jednak do władz miasta, które według nich nic nie robią, by wstrzymać tę inwestycję.
- Teren był prywatny, wyburzenie
też było zgodne z prawem. Plan
zagospodarowania przestrzennego dopuszczał handel do 2 tysięcy, a my jako miasto możemy
zadecydować o galerii handlowej
i to jest pod naszą ścisłą kontrolą
– tłumaczy Marcin Michalik,
z-ca prezydenta Chorzowa.
Dla klientów wolny rynek
oznacza wybór i konkurencyjne
ceny. Dla jednych Biedronka
jest zbyteczna, dla drugich niezbędna. - To jest konkurencja dla
małych sklepów i na pewno są ich
właściciele niezadowoleni. W zupełności tych małych sklepów wystarczy i akurat Biedronka jest
zbyteczna. - Bardzo często robię
zakupy w Biedronce, więc myślę,
że jest potrzebna. Jest ich dużo,
są blisko i jest w nich w miarę
tanio. Taniej może i będzie, ale
w Chorzowie na pewno wszyscy
nie będą już drużyna narodową.
n

z wodociągów czy gazowni . Pod
pretekstem kontroli szczelności
instalacji wchodzi do domu.
Tu scenariusz się powtarza stara
się odwrócić uwagę domowników
i plądruje kieszenie płaszczy, zostawione na wierzchu portfele czy
szuflady.
Policja apeluje o ostrożność
i nie wpuszczanie do domów
podejrzanych osób. Jeśli mamy

wątpliwości czy do naszych drzwi
naprawdę puka pracownik gazowni czy elektrowni, to możemy
sprawdzić jego dane, dzwoniąc do
firmy, z której rzekomo przychodzi. Policja prosi także o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich sygnałów, dotyczących podejrzanie
zachowujących się osób, kręcących
się na przykład po naszej klatce
schodowej.
n

Uwaga
na oszustów
To już prawdziwa plaga! Na
Śląsku grasuje coraz więcej
oszustów, podających się za
pracowników opieki społecznej,
wodociągów, zakładu energetycznego czy nawet takich instytucji
jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowy Fundusz
Zdrowia. Policja nie nadąża z odbieraniem zgłoszeń o pojawianiu
się naciągaczy, a poszczególne
instytucje przestrzegają przed
łatwowiernością.
Nowością w sposobie działania oszustów, którzy do niedawna
lubowali się w naciąganiu głównie starszych osób metodą „na
wnuczka” jest teraz podszywanie
się pod pracowników NFZ i ZUS.
Tacy właśnie fałszywy inspektorzy krążą m.in. po Częstochowie.
Za ofiary, podobnie jak w przypadku metody „na wnuczka”
upatrują sobie głównie starsze

osoby. Kilka dni temu do 79-letniej mieszkanki Częstochowy
zapukały 2 kobiety. Podając się
za pracownice ZUS-u, wyjaśniły
że przyszły po to, aby wyliczyć
wyższe świadczenia dla starszej
pani. Rzecz jasna wizyta skończyła się kradzieżą i częstochowianka straciła 1000 zł. Fałszywy
pracownicy NFZ oferują z kolei
bezpłatne badania, lub obiecują
skrócenie kolejki do specjalistów.
To oczywiście tylko pretekst, bo
kiedy już oszuści wpuszczani są
do mieszkania, odwracają uwagę
właściciela i kradną to, co znajdą:
biżuterię, oszczędności czy małe,
ale cenne przedmioty. Oszuści
krążą po domach zazwyczaj we
dwójkę. Policja ze wstępnych ustaleń i zeznań stara się sporządzić
pamięciowe portrety przestępców.
Coraz więcej oszustów ma także coś, co wygląda jak identyfikator i puka do drzwi jako kontroler

Silesia Informacje

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

Silesia Cafe

poniedziałek–piątek 15:45

W skrócie z
GKS Katowice bez prezesa
Jacek Krysiak złożył rezygnację
z funkcji prezesa GKS-u Katowice.
Na fotelu sternika klubu zostaje
tylko do 31 października. Jego
rezygnacja została przyjęta.
Rezygnację z funkcji prezesa 1-ligowego klubu, Krysiak złożył podczas
posiedzenia Rady Nadzorczej sportowej spółki. Na Bukowej zostaje
jeszcze do 31 października i w tym
czasie ma pomóc w przeprowadzeniu procedury podwyższenia
kapitału spółki. Ten ma wzrosnąć
o 2,5 mln zł, czyli o kwotę kilka
tygodni temu przegłosowaną przez
katowickich radnych. Także Rada
Nadzorcza GKS-u przegłosowała
uchwałę w tej sprawie i klub dostanie od miasta 2,5 mln zł w zamian
za 2,5 mln akcji po 1 zł za sztukę.
Taka kwota pozwoli uniknąć GieKSie bankructwa, a także spokojnie
dograć jesienną rundę do końca.
Będzie strajk generalny na
Śląsku i w Zagłębiu
Związkowcy którzy obradowali
w Katowicach, ogłosili rozpoczęcie
przygotowań do ostrzegawczego strajku generalnego w całym
województwie śląskim. W siedzibie
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
spotkali się szefowie największych
central związkowych. Wspólny
komitet protestacyjno-strajkowy ma
przygotować teraz plan działania
poszczególnych związków i branż
do strajku generalnego.
W poszczególnych zakładach
w całym województwie śląskim mają
się odbyć się strajkowe referenda.
Decyzję o strajku mają podjąć także
branżowe sekcje poszczególnych
związków. Strajk, który według
planów ma odbyć się w połowie
grudnia lub w styczniu, może trwać
od godziny do 4 godzin. Związkowcy
chcą w ten sposób zamanifestować
swój sprzeciw wobec coraz gorszej
sytuacji społecznej i gospodarczej
województwa śląskiego i groźby likwidacji tysięcy miejsc pracy. Zdaniem
związkowców niewyobrażalne jest,
że w obecnej sytuacji ekonomicznej
nadal nie ma wystarczających działań
i rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorstw borykających się z zapaścią.
Budżet KZK GOP uratowany
Dziurę w budżecie KZK GOP
trzeba jakoś załatać. Pod groźbą
podwyżek lub cięć w siatce połączeń prezydenci miast aglomeracji
śląskiej zgodzili się przelać dodatkowe 17 milionów złotych na konto
przewoźnika.Uchwałę w tej sprawie
przyjęło dziś zgromadzenie związku. Zdaniem przedstawicieli KZK
GOP przy planowaniu budżetu na
ten rok nie wzięto pod uwagę m.in.
wzrostu cen paliwa. W podpisanym przez przedstawicieli 25 gmin
i miast dokumencie ustalono, jakie
kwoty będą musiały być przelane
przez konkretne miejscowości. Największym płatnikiem w KZK GOP
są Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa
Górnicza.
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Moda na
„tanie latanie”
Rzym, Madryt, a może Oslo. Fanów „taniego latania”
z roku na rok przybywa, bo dla wielu osób to przeważnie
jedyna szansa, żeby zwiedzić wyjątkowe miejsca.

Podróżowanie w czasach kryzysu,
kiedy w wakacje bankrutowały
kolejne biura podróży i upadły
linie lotnicze OLT Express, może
wydawać się ryzykowne. Niektórzy w ogóle się tym nie przejmują,
bo wyjazdy organizują na własną
rękę. Samoloty mogą nas zabrać
do wielu ciekawych miejsc, a stan
naszego konta wcale nie zostanie
poważnie uszczuplony. Ta moda
dotarła również do Pyrzowic.
– W zeszłym roku 58 proc. pasażerów lotniska skorzystało z usług
linii nisko kosztowych. Dokładnie był
to 1 milion i 478 tysięcy pasażerów.
Katowice-Airport spośród wszystkich
portów regionalnych jest liderem jeśli
chodzi o loty czarterowe. W zeszłym
roku z czarterów skorzystało ponad
800 tysięcy osób. W bieżącym, ruch
czarterowy wyniósł już ponad 700
tysięcy – wyjaśnia Piotr Adamczyk
z działu marketingu Katowice
Airport.
Liga Mistrzów
na wyciągnięcie ręki
„Tanie latanie” to coraz popularniejszy sposób na podróżowanie
po świecie. Kupujemy bilety

lotnicze czasami za kilkadziesiąt
złotych i mamy możliwość wyskoczyć na zakupy bądź mecz.
Może to być Barcelona, Londyn
czy Paryż. Wybór jest ogromny.
Na Śląsku taka forma zagranicznych wyjazdów również zyskuje
coraz więcej fanów. Tak od dawna podróżuje Wojciech Kania,
dzięki czemu może realizować
swoją największą pasję, jaką jest
oglądanie meczów piłkarskich
na żywo. – Udało mi się obejrzeć
półfinał Ligi Mistrzów FC Barcelona – Chelsea na Camp Nou. Bilet
lotniczy w dwie strony kosztował
tylko 150 zł. Oczywiście dużo więcej
przeznaczyłem na dojazd na miejsce czy zakup biletu meczowego,
ale taka wyprawa była możliwa
tylko z powodu szybkiego i taniego
przelotu. Co ciekawe, byłem także
wcześniej na meczu Ligi Mistrzów
Bayer Leverkusen – Chelsea. Za lot
z Katowic do Dortmundu w obie
strony – ze wszystkimi opłatami
– zapłaciłem 60 zł, droższy był już
pociąg z Dortmundu do Leverkusen
– opowiada Wojtek.
Jego sposób na zdobycie tanich
biletów lotniczych jest prosty, ale
wymaga ciągłej obserwacji ofert,
które się pojawiają. Do tego trzeba
wszystko dobrze zaplanować, bo

czasem szybko musimy podjąć
decyzję. – Jeżeli nie zmieszczę się w
kwocie 150 zł za lot, to sobie wyjazd
odpuszczam. Jestem zalogowany na
wielu stronach, które oferują „tanie
latanie” i często je sprawdzam. Przychodzą do mnie maile z konkretną
ofertą i staram się z nich korzystać.
Nie ma czasu na podejmowanie
decyzji jeżeli bilet kosztuje 19 zł.
Oczywiście mogą wyniknąć jakieś
przeszkody na przykład w pracy,
które uniemożliwią mi wyjazd, bo

Romantyczny
weekend we Włoszech
Niektórzy za kilkaset złotych
mogą wybrać się na romantyczny
weekend na Półwysep Apeniński.
Aleksandra Ślęzak zafundowała
swojemu chłopakowi z okazji urodzin wspólny wypad do Mediolanu. – Dwa bilety na podróż w dwie
strony kosztowały mnie około 400
złotych. Miejsca na podróż z Katowic zarezerwowałam miesiąc przed
wylotem. W Mediolanie spędziliśmy tylko 24 godziny, ale i tak
uważam, że było warto, bo taki
prezent na pewno długo pozostanie
w pamięci – podkreśla Ola.
Włochy wybrali też Justyna
i Piotr. Piątą rocznicę ślubu postanowili spędzić w malowniczej
Wenecji. – Spędziliśmy na miejscu
cztery dni. Przed wyjazdem dopracowaliśmy każdy szczegół. Zarezerwowaliśmy hostel, sprawdziliśmy
ile kosztują tramwaje wodne, czy
przejażdżka gondolą. Pod uwagę
wzięliśmy ceny jedzenia. Dzięki
temu naprawdę nie wydaliśmy
dużo, a sama podróż samolotem
w dwie strony dla naszej dwójki to
był koszt ponad 350 zł – wspomina
Piotr. Już planują kolejną podróż,
tym razem do Paryża. – Na pewno
sprawdzimy teraz, czy lepiej poruszać się komunikacją miejską,
taksówkami, czy może wypożyczyć
auto. Czekamy tylko na odpowiednią cenę biletu i lecimy – dodaje
Justyna.
Pomoże Silesia Air
Taka forma spędzania wolnego
czasu jest możliwa, jeśli znajdziemy
odpowiednią promocję i znamy
sposoby, żeby płacić jak najmniej.
Jak korzystać z możliwości taniego
latania informują mieszkańców
województwa śląskiego Paweł
Iwanczenko i Marcin Kurzacki,

którzy założyli stronę internetową
silesiair.com.pl. – Nie było takiego
przewodnika dotyczącego Katowic,
a w innych miastach już dawno
działają. Chcemy pokazać innym,
że naprawdę za niewielkie pieniądze możemy zwiedzić kawałek
świata – zaznacza Marcin, który
z „taniego latania” korzystał już
35 razy.
Dlatego ich strona służy nie
tylko informowaniu, ale przede
wszystkim uczy, jak skorzystać
z „taniego latania’, bo to prawdziwa sztuka. – Przede wszystkim
musimy być elastyczni zarówno
jeśli chodzi o termin, jak i kierunek
podróży, bo ciężko trafić w konkretną datę. Latamy tylko z bagażem podręcznym, czyli bierzemy
same niezbędne rzeczy. Po kilku
wypadach już doskonale wiemy co
jest nam potrzebne. Ważne, żeby
za wszystko płacić odpowiednimi
kartami. U każdego przewoźnika
trzeba płacić inną kartą, która
zwalnia z opłat. Nie musimy mieć
jednak wszystkich kart, ponieważ
możemy znaleźć ludzi na forach
internetowych, którzy nam kupią bilet. Oni zbierają punkty na
karcie, a my rozliczamy się z nimi
indywidualnie – wyjaśnia Paweł
Iwanczenko.
Atutem ich wirtualnego przewodnika jest też to, że znajdziemy
w nim tanie połączenia nie tylko
do Europy, ale także do Afryki
czy Australii. Najważniejsze jest
jednak szybkie podjęcie decyzji
o kupnie biletów, wtedy możemy
liczyć na największe zniżki. – Ja
latam czasami nawet dwa razy
w miesiącu. Tych wypraw uzbierało się już ponad 50. Najlepiej
wspominam wycieczkę do Islandii,
gdzie bilet lotniczy w dwie strony
kosztował mnie 650 zł i naprawdę
to była niezapomniana podróż.
Dlatego warto się zastanowić, czy
nie lepiej czasami zrezygnować
z biura podróży, zwłaszcza jeżeli
chodzi o krótszy wyjazd. Jeżeli ktoś
skorzysta z naszych rad na pewno
będzie miał sporą satysfakcję –
podsumował Paweł.
n
fot. SXC.hu

tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

często trzeba się na niego decydować
z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,
ale warto zaryzykować stratę takiej
skromnej gotówki, bo przecież koszt
podróży nigdzie tańszy nie będzie –
dodaje Wojtek.

Wystarczy systematycznie śledzić oferty połączeń, by niewiele zapłacić za przelot samolotem.
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Zaglądamy do
kieszeni studentów

w tym celu z wieloma instytucjami
– podkreśla Aleksander Gortat,
dziekan WST.

fot. A. Leks

Wielu młodych ludzi rozpoczynając studia nie zdaje sobie sprawy, ile tak
naprawdę będą musieli wydać pieniędzy, żeby w przyszłości pochwalić się
tytułem magistra. Dziś jednak na edukacji mało kto chce oszczędzać.
tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Architektura się ceni
Postanowiliśmy sprawdzić ile
pieniędzy musi obecnie wydać
student, żeby uzyskać wyższe
wykształcenie na Śląsku. Pod
uwagę wzięliśmy ceny za studia
niestacjonarne w trzech uczelniach
państwowych: Uniwersytecie
Śląskim, Politechnice Śląskiej,
Uniwersytecie Ekonomicznym
oraz dla porównania w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach.
Koszty opłat zależą od kierunku
studiów, ale zazwyczaj są wysokie.
Na śląskich uczelniach za semestr
możemy zapłacić 1350 zł albo aż
4500 zł. – Wysokość opłat za studia niestacjonarne ustalana jest na

Studia zaoczne to spory wydatek dla młodych ludzi w województwie śląskim.

podstawie planowanych kosztów
dydaktycznych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów. Przewidywana
liczba studentów jest tylko jednym
z elementów tej kalkulacji. Czesne
wynika bowiem z wyliczenia faktycznych kosztów kształcenia na
konkretnym kierunku – tłumaczy
Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik
prasowy Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Różnice są naprawdę spore.
Uniwersytet Śląski w tym roku
akademickim oferował między
innymi studia na teologii za
1350 zł, ale już na wydziale filologicznym znajdziemy kierunki,
m.in. specjalizacje na filologii
angielskiej, na których za semestr
nauki zapłacimy prawie 3000 zł.
Podobnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Najtańsze kierunki zaczynają się już od 1450
zł, ale w Gliwicach znajdziemy
również najdroższy kierunek
studiów niestacjonarnych. Za semestr na architekturze i urbanistyce z kieszeni studentów ubywa
aż 4500 zł.

Inaczej sytuacja wygląda na
Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, gdzie wysokość
czesnego bez względu na kierunek
jest jednakowa. Obecnie cena za
semestr na studiach pierwszego
stopnia wynosi 2100 zł, a drugiego stopnia 2400 zł. – Opłaty
za wszystkie kierunki na studiach
niestacjonarnych są takie same.
Wynika to z tego, że kierunki ekonomiczne, w przeciwieństwie na
przykład do medycyny czy prawa,
mają zbliżone koszty kształcenia
– tłumaczy Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Uczelnie prywatne muszą
przyciągnąć przyszłych studentów
nie tylko atrakcyjnymi cenami za
kształcenie, ale także ciekawą i rozbudowaną ofertą, która wyróżnia
je na tle innych. W Wyższej Szkole
Technicznej możemy studiować
już od 1500 zł za semestr. – Wybór jest bardzo duży, oferujemy
między innymi takie kierunki jak:
architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna,
wzornictwo czy dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. W tym

roku uruchomiliśmy także reżyserię
oraz realizację obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografię. Są także
kierunki zamawiane, gdzie studenci już na pierwszym semestrze
mogą otrzymywać w ramach
stypendium 1000 zł miesięcznie. Oferujemy nowoczesną bazę
dydaktyczną. W trakcie procesu
dydaktycznego kładziemy duży
nacisk na praktyczną naukę zawodu przy zachowaniu wysokiego
poziomu teorii. Współpracujemy
fot. A. Leks

Dostanie się na studia dzienne
wcale nie oznacza, że można być
spokojnym o swoją sytuację finansową. Wpływa na nią wiele
czynników, ale koszty rosną, jeżeli
student zdecyduje się wyprowadzić
z rodzinnego domu. Wtedy najczęściej musi liczyć na wsparcie
rodziny, bo trudno mu połączyć
wykłady i zajęcia z codzienną pracą. Oczywiście jeszcze więcej pieniędzy musi przeznaczyć na edukację, jeżeli nie uda mu się dostać
na studia dzienne. Studia zaoczne
to na pewno spory wydatek dla
młodych ludzi w województwie
śląskim, ale wszystko zależy też
od kierunku studiów. Pamiętajmy
jednak, że taka forma edukacji
pozwala studentom znaleźć pracę
i już zdobywać doświadczenie
zawodowe.
To sprawia, że niektórzy świadomie wybierają studia zaoczne.
Według raportu Instytutu Sokratesa dwa lata temu osób płacących
za kształcenie bezpośrednio ze
swojej kieszeni było 982 tysiące,
co stanowiło 54 proc. wszystkich
studiujących. Według tego samego
raportu przeciętna cena studiów
niestacjonarnych w województwie
śląskim wynosi 1669 zł za semestr.
Obliczono ją na podstawie dziesięciu najpopularniejszych kierunków studiów.

Imprezy i nauka,
czyli życie studenckie
Pamiętajmy też, że czesne to nie koniec wydatków. Żak musi dorzucić
pieniądze na kserówki, książki czy
dojazdy na uczelnię. Koszty wzrosną, kiedy student zdecyduje się
wyprowadzić z rodzinnego domu.
Tak zrobił Ludwik Kaizerbrecht
z Sosnowca, który ukończył architekturę na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. – Cztery razy w miesiącu wracałem z Gliwic do domu,
więc dużo wydawałem na benzynę.
Mieszkanie, jedzenie oraz imprezy
to już był koszt, który przekraczał
1000 zł. A nie zapominajmy jeszcze
o pomocach naukowych, które na
architekturze były wyjątkowo drogie.
Po podsumowaniu czasami kwota
przekraczała 1500 zł – wspomina
Ludwik.
Trochę mniej, bo niewiele ponad
1000 zł na miesiąc wydawał Jacek
Nowakowski. Na pierwszym roku
przeprowadził się z Zawiercia do
Katowic, żeby studiować socjologię
na Uniwersytecie Śląskim. – Nie
mieszkałem w akademiku, tylko
wynająłem pokój na mieście. Czynsz
za niego wahał się między 450-500
zł, a na jedzenie wydawałem prawie 350 zł. Do tego dochodziły bilety
autobusowe i na pociąg – 50-100 zł
oraz kserówki materiałów za około
100 zł. Oczywiście nie zapominajmy o studenckich imprezach, które
zamykały się zazwyczaj w kwocie
200 zł – opowiada Jacek.
Trzeba jeszcze pamiętać, że do
tych wydatków na wszystkich uczelniach dochodzą także opłaty za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dokumentów stwierdzających
przebieg oraz ukończenie studiów.
To wszystko sprawia, że studenckie
życie wydaje się bardzo drogie, ale
wiadomo, że na edukacji większość
z nas nie ma zamiaru oszczędzać.
Problem w tym, że obecnie niezależnie jaki kierunek studiów skończymy,
możemy mieć spore problemy ze
znalezieniem pracy. Dlatego warto
już podczas drogi po upragniony
dyplom zdobywać doświadczenie w
przyszłym zawodzie.
n

Na śląskich uczelniach za semestr możemy zapłacić od 1350 do 4500 zł.
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fot. UM Chorzów

W województwie śląskim na pierwszy plan wysuwają
się przede wszystkim prace remontowe w Katowicach,
ale dużo dzieje się również w sąsiednim Chorzowie,
gdzie modernizowana jest estakada.

Remont estakady

na półmetku
tekst Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

mieszkańców Chorzowa. – Wiadomo, że estakada była w opłakanym
stanie i należało ją wyremontować, bo szkoda, żeby tak obskurny
obiekt straszył w centrum miasta.
Po zmianach wszystko powinno
się ładnie prezentować – uważa
Tomasz.
Jednak wielu chorzowian
opowiadało się za całkowitym
fot. A. Pisarek

Ma już ponad 30 lat i jej remont był
nieunikniony. Estakada w Chorzowie modernizowana była na
razie tylko raz, pod koniec lat 80.
ubiegłego wieku. Efekt był mizerny
i droga stawała się coraz bardziej

niebezpieczna dla kierowców
i przechodniów. Z obiektu zaczęły odpadać betonowe elementy,
a filary podtrzymujące były pełne ubytków. Estakada, po której
kursowało dziennie kilkadziesiąt
tysięcy samochodów, była przeciążona i wymagała remontu.
Do tego sama konstrukcja obiektu
budziła spore kontrowersje wśród

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podczas wizyty na remontowanym odcinku estakady.

Po prawie dziesięciu miesiącach remont estakady jest już na półmetku.

wyburzeniem betonowego kolosa,
bo zupełnie inaczej wyobrażają
sobie centrum miasta. – Wstyd,
żeby coś takiego znajdowało się
w mieście. Zamiast estakadę remontować, powinno się ją zburzyć.
Kto to widział, by przez środek
miasta i w dodatku przez rynek
przeprowadzać cały ruch na trasie Bytom-Katowice? Najlepszym
rozwiązaniem byłaby obwodnica,
a rynek mógłby wyglądać, tak jak
kiedyś – stwierdza Marcin.
Głosy mieszkańców były podzielone, ale ostatecznie władze
miasta zdecydowały się na kapitalny remont obiektu. Dlatego przebudowa estakady wraz z Drogą
Krajową nr 79 przy ul. Katowickiej
– od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą
Metalowców – od początku była
sporym wyzwaniem. To w końcu
jedna z głównych dróg w aglomeracji śląskiej, dlatego kierowcy
i mieszkańcy, mimo utrudnień,
muszą uzbroić się w cierpliwość.
– Taka przebudowa musi wiązać się z niedogodnościami, ale
trzeba ten czas wytrzymać. Nie ma
co narzekać, bo końcowy efekt powinien nam wszystko wynagrodzić
– zaznacza Tadeusz, który mieszka
w pobliżu chorzowskiego rynku.
Remont estakady rozpoczął
się w styczniu 2012 roku i został podzielony na dwa etapy.
Jako pierwsza z użytku została
wyłączona nitka w kierunku do
Katowic, a ruch odbywał się po
drugiej części wiaduktu. Na czas
prac remontowych wprowadzono
tymczasowe przekierowanie ruchu
na jezdnię wschodnią estakady,
na której odbywa się dwukierunkowo, jednym pasem w kierunku
Katowic i drugim w kierunku
Bytomia. Zmiany dotknęły też
pasażerów podróżujących komunikacją miejską.
Jedną stroną
można jechać
Po prawie dziesięciu miesiącach
remont estakady jest już na półmetku. Przebiega płynnie, zgodnie
z planem, podczas robót nie było
żadnych niespodzianek. Obecnie

przeniesiony już został ruch w kierunku Katowic na zachodnią część
estakady, mimo że prace wykończeniowe wciąż trwają. Wkrótce
na nową część przerzucony zostanie cały ruch pojazdów w obu
kierunkach, co pozwoli rozpocząć
remont wschodniej nitki drogi.
Co jeszcze udało się do tej pory
zrobić i co nas czeka w najbliższym
czasie?
– Zmianę odczują nie tylko
kierowcy. Na remoncie skorzystają
również mieszkańcy okolicznych
domów, bowiem wzdłuż drogi
zamontowano ekrany dźwiękochłonne. Wcześniej takich nie było.
Na przeźroczyste tafle poliwęglanu
naniesiono czarne, pionowe pasy,
które mają chronić ptaki przed zderzeniem. Na górze ekranów, na co
piątym słupie zamontowane będzie
oświetlenie ledowe. Zainstalowano
też bariery energochłonne. Do tego
trwa budowa schodów w okolicach
poczty. Na początku przyszłego roku
montowana będzie winda dla osób
niepełnosprawnych – informuje
Krzysztof Karaś, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Chorzowie.
Będzie bezpieczniej
Zadowolony z efektu prac, a także
czasu realizacji przebudowy, jest
prezydent Chorzowa. Jego zdaniem zmodernizowany obiekt poprawi bezpieczeństwo kierowców.
– Remont estakady był konieczny, bo jej stan, co zresztą doskonale
widać po drugiej nitce, był fatalny.
Mimo że z powodu trwających
prac budowlanych kierowcy muszą
liczyć się z utrudnieniami, to już
wkrótce będzie można jeździć komfortowo i bezpiecznie. Najważniejsze, że roboty przebiegają zgodnie
z harmonogramem, a nawet mamy
niewielkie wyprzedzenie – powiedział serwisowi chorzow.um.gov.
pl Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.
To na pewno dobre informacje dla wszystkich mieszkańców,
bo prace mają zakończyć się pod
koniec czerwca 2013 roku. Remont
chorzowskiej estakady będzie
kosztował blisko 39 milionów
złotych.
n
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Dużo radości i ... biedy
tekst Iwona Kolasińska
W naszym kraju decyzję o kolejnych dzieciach wiąże się z sytuacją
materialną rodziny. Rodzice nie
chcą decydować się na kilkoro
potomstwa w obawie, że nie podołają takiemu zadaniu finansowo.
Bo nie jest to łatwe.
Obskurna kamienica w Gliwicach, strome schody, brudne
lamperie ścian, na drzwiach nie
ma wizytówek, jakby nikt nie
chciał się przyznać, że tu mieszka. 38-metrowe mieszkanie składa się z małej kuchni i pokoju.
W nim piętrowe łóżka i dwie
wersalki – sześcioosobowa rodzina musi gdzieś spać. Miejsce
między łóżkami a wersalką zajmuje stolik, przy którym dzieci
odrabiają lekcje. Dwa metry od
ściany do ściany to przestrzeń
na zabawę. Za te luksusy państwo Iwona i Arkadiusz Rogalscy
płacą 492 zł miesięcznie. – Boimy
się, że jak założą nam centralne
to będziemy płacić 1000 zł, bo
mieszkamy w centrum miasta
– mówi Iwona.
W ich domu najważniejsza
jest dobra organizacja. Rodzice
wstają przed 6.00, Iwona szykuje
śniadanie. W tym czasie w zlewie
myją się najstarsze dzieci – Patryk, uczeń gimnazjum i 7-letnia
Wiktoria. Potem Tymoteusz,
którego trzeba zaprowadzić do
przedszkola. Jest chory na zespół
autyzmu, należy do grupy edukacyjno-terapeutycznej. Arkadiusz
wychodzi wcześnie, pracuje do
późnego popołudnia. Iwona zostaje z czteroletnim Nikolasem,

fot. I. Kolasińska

Ujemny wskaźnik demograficzny osiągnęliśmy w 1999 roku, a pierwsze wyraźne
konsekwencje załamania demograficznego odczujemy około 2015 roku.
W przyszłości to dzieci z rodzin wielodzietnych będą pracować na budżet
państwa. W jakich warunkach żyją obecnie?

Śląskie Stowarzyszenie Rodzin
Wielodzietnych im. św. Józefa
w Gliwicach prowadzi zbiórki
żywności dla rodzin zamieszkałych
na terenie Gliwic oraz w najbliższej
okolicy. Ponadto zajmuje się
dostarczaniem artykułów
żywnościowych w ramach realizacji
Europejskiego Programu Pomocy
Żywieniowej dla Najuboższej
Ludności UE PEAD. W Gliwicach
korzysta z niego 550 osób. Żywność
trzeba magazynować, przewieść do
Stowarzyszenia, a na to potrzebne
są pieniądze. Na transport Urząd
Miasta przekazał w tym roku 1100 zł
(od 1 stycznia do 30 czerwca). To
niewiele biorąc pod uwagę fakt, że
w ubiegłym roku było to 200 ton
żywności w 21 asortymentach. Taka
ilość zaspakaja jedynie 10-15 procent
potrzeb żywieniowych rodzin rocznie.

się dzielić. Rozrabiają też, ale z reguły nie ma z nimi problemów.

Iwona z dziećmi: Wiktorią, najstarszym Patrykiem, Nikolasem i Tymoteuszem.

który nie dostał się do przedszkola.
Rogalscy starają się o nowe lokum
już od 6 lat, czy mają szansę? Co
trzecia rodzina wielodzietna
w kraju żyje w mieszkaniu jedno
lub dwuosobowym. Trzeba mieć
miejsce do spania, podawania
posiłków, nauki, trzeba gdzieś chować rzeczy. W takiej sytuacji nawet
trzypokojowe mieszkanie w bloku,
zajmowane przez 6-7 osób, może
zamienić się w slums.
Zaradność to za mało
W Polsce promuje się model
rodzice plus jedno, dwoje dzieci.

– Posiadanie większej ilości dzieci
wiąże się z biedą, co kreuje wizerunek rodziny wielodzietnej jako
patologicznej – mówi Danuta Ciepła ze Śląskiego Stowarzyszenia
Rodzin Wielodzietnych w Gliwicach. – Z pewnością są i takie,
ale to niewielki procent. Ludzie,
którzy mają dużo dzieci muszą
być bardzo aktywni, wykazać się
ponadprzeciętną zaradnością.
Często ich średnie zarobki są wyższe niż rodzin mniejszych, jednak
dochód trzeba podzielić na więcej
osób. Stąd rodzina pozostaje biedna
nawet jeśli rodzice pracują.

W dodatku konieczność opieki nad dziećmi wyklucza jednego
z rodziców z aktywności zawodowej. Statystycznie już przy trzecim
dziecku zaczynają się trudności.
Stąd 95 proc. rodzin szuka pomocy
w opiece społecznej.
Iwona bardzo chciałaby wrócić do pracy, wierzy, że kiedyś, gdy
Nikolas pójdzie do szkoły to jej się
uda. Teraz pracuje społecznie w
Stowarzyszeniu. – Gdybym miała
powtórzyć życie, urodziłabym je
wszystkie – mówi z przekonaniem.
– W naszej rodzinie dzieci się
wspierają, kochają, tulą, potrafią

w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
– 583 zł). Miesięcznie zasiłek rodzinny to:
68 zł na dziecko do 5 lat, 91 zł na dziecko
powyżej 5 lat, do 18 lat, 98 zł na dziecko
powyżej 18 lat, do 24 lat.
Kryterium dochodowe jest
najniższe w Europie, od lat nie było
waloryzowane, choć mamy wzrost cen
i zamrożenie zarobków.
– Obecnie powinna zwiększyć się
ulga prorodzinna dla rodzin z trojgiem
i więcej dzieci. Odliczenie na trzecie
dziecko wzrośnie o 50 proc., a na
czwarte i następne o 100 proc.
Jednak duża część rodzin z trojgiem

czy czworgiem dzieci nie może sobie
odliczyć w pełni takiego podatku,
ponieważ nie ma dużego dochodu. Nie
wykorzystuje całej ulgi, a jedynie tyle,
ile ma do zapłacenia podatku.
– Wiele uprawnień w zakresie polityki
prorodzinnej leży w gestii samorządów.
Niektóre wprowadziły w swoim rejonie
programy systemu zniżek i ulg w
dziedzinie kultury, sportu, rozrywki
i komunikacji miejskiej dla rodzin
mających troje lub więcej dzieci na
utrzymaniu. W województwie śląskim
są to: Tychy, Katowice, Żory, Wodzisław
Śląski.

Lody zamiast kina
Wiktoria jest bardzo dobrą uczennicą. – To nasza gwiazda, tańczy
w zespole „Pantery” Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
chodzimy na występy, przeglądy.
Gdy mąż jest w pracy pomaga
jej Patryk – sprząta, obiera ziemniaki, zajmuje się Nikolasem.– I gra
na komputerze – mówi Wiktoria,
zdejmując z brata brzemię doskonałości. Czasami w weekend
Patryk z ojcem jeżdżą na ryby,
poza tym wszyscy grają w piłkę,
chodzą na spacery. – I na lody
– dodaje Nikolas, który ciągnie
Iwonę do pokoju, by pokazać jak
poustawiał dinozaury. – To buzi
w nagrodę – mówi zadowolona.
Kino, teatr, basen są niedostępne.
Jedno wyjście do kina to wydatek
120 złotych.
– Najtrudniej jest gdy dzieci
chorują – twierdzi Iwona – zawsze
jedno po drugim. Woli nie wspominać kilku miesięcy bezradności
i strachu, gdy mąż stracił pracę.
Gdyby nie pomoc Stowarzyszenia nie wiadomo co by się z nimi
stało. Teraz czuje bezradność gdy
patrzy na warunki w jakich przyszło im żyć.
n
fot. I. Kolasińska

Co przysługuje rodzinie wielodzietnej?
Według ubiegłorocznych statystyk
GUS 24,6 proc. rodzin z czworgiem
i więcej dzieci żyje za ponad 300 zł
miesięcznie na osobę. Jest to jedyna
grupa społeczna, w której w 2011 r.
w stosunku do roku 2010 zwiększył się
odsetek biednych.
Rodzinom wielodzietnym przysługuje
dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł
miesięcznie należy się na trzecie i każde
następne dziecko. Dotyczy to jednak tylko
uprawnionych do zasiłków rodzinnych.
Tu obowiązuje kryterium dochodowe
(504 zł netto na osobę w rodzinie, a gdy

Pomoc Stowarzyszenia

7-letnia Wiktoria jest pilną uczennicą.

08 Sposób na życie

www.kurierpolski24.pl

Co wiemy
o subkulturach...
czyli poradnik nieświadomego rodzica
Przynależność do subkultury nie zawsze jest wynikiem mody czy chwilowej
fascynacji. Uczestnictwo w niej może stać się sposobem na życie.

Rodzice często nie rozumieją dlaczego dzieci zaczynają interesować
się subkulturami. Przerażają ich
niekonwencjonalne stroje, fryzury
oraz fakt, że nie potrafią już znaleźć z dziećmi wspólnego języka.
– Kiedy miałem 16 czy 17 lat
rodziców ciągle nie było w domu,
a kiedy już byli, to każda próba
rozmowy kończyła się kłótnią. Mieliśmy odmienne zdanie na wszystkie tematy. Inaczej było z moimi
kolegami, z którymi słuchaliśmy
tej samej muzyki, lubiliśmy te
same książki, te same imprezy,
no i wszystkich łączyło to, że nie
potrafiliśmy się dogadać z rodzicami – mówi z uśmiechem 23-letni
Dawid, metal.
Dlaczego młodzi ludzie decydują się na przynależność do
subkultury? Każdy z nas lubi
przebywać z ludźmi podobnymi
do siebie. W dodatku na pewnym
etapie dojrzewania rodzice przestają być dla nas autorytetem. –
Autorytetem w tym czasie stają
się rówieśnicy, z którymi dobrze
się rozumiemy i co najważniejsze,
jesteśmy przez nich akceptowani.
Często się zdarza, że to właśnie
brak akceptacji jest powodem przynależności do subkultur – mówi dr
Katarzyna Ślebarska, psycholog
z Uniwersytetu Śląskiego.
Michał ma 19 lat i uważa się za
rastafarianina – członkiem subkultury stałem się zupełnie przypadkowo. W gimnazjum z kolegami
chętnie słuchaliśmy muzyki reggae,
byliśmy nią zafascynowani. Potem
zaczęliśmy o niej czytać i tak doszliśmy do rastafarianizmu. Poznając
go stwierdziliśmy, że jest to fajny
sposób na życie.
– W okresie młodzieńczym zawsze się buntujemy. Subkultura

daje możliwość okazania tego
buntu poprzez inny strój, fryzurę,
poglądy i sposób życia. Są też tacy,
którzy subkultury zmieniają jak
rękawiczki i w ten sposób próbują
znaleźć akceptację u rówieśników
– dodaje dr Ślebarska. Dobrym
przykładem na takie zachowanie
młodzieży jest córka wójta z serialu „Ranczo”. Klaudia Kozioł
(w tej roli Marta Chodorkowska),
zmieniała subkultury z powodu
chłopaków, w których się zakochiwała. Tak często robią młode
dziewczyny, szukające akceptacji
i miłości.
Dorośli niewiele wiedzą
– Rodzice często nie wiedzą nic
o subkulturze, do jakiej przynależy

ich dziecko. Wynika to z różnic
międzypokoleniowych, a właściwie z przepaści, bo w dzisiejszych
czasach można mówić o przepaści międzypokoleniowej – mówi
dr Andrzej Górny, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.
Przepaść ta jest efektem trybu
życia. Dorośli coraz więcej pracują,
a tym samym mają mniej czasu
dla dzieci. Młodzież albo ucieka w
świat Internetu, albo wybiera subkultury. Jednak przynależność do
nich nie musi oznaczać, że dziecko
będzie zażywało narkotyki, piło
alkohol czy biło na ulicy kogo
popadnie.
– Pewnego razu mój syn wrócił
do domu z dredami na głowie. Bardzo mnie to zdziwiło, zapytałam
fot. SXC.hu

tekst Wojciech Marczyk

Rastafarianie to fani muzyki reggae.

dlaczego je zrobił? Usłyszałam, że
jest rastafarianinem. Przeraziłam
się jeszcze bardziej, bo nie wiedziałam co to znaczy. Kiedy poczytałam
o tej subkulturze, przekonałam się,
że nie jest taka straszna – mówi
Marzena.
Członków subkultur wyróżnia
strój, w ten sposób bez problemu
można odróżnić rastafarianina od
hipstera. Każda subkultura posiada także własny styl zachowania.
Skinhead zachowuje się inaczej
niż metal i innego używa języka.
Jeśli rodzice chcą się dowiedzieć
w jakiej subkulturze obraca się ich
dziecko, powinni je więc obserwować. Kolejną rzeczą po której
łatwo rozróżnić subkultury jest
miejsce spotkań. Do baru KATO

przy ul. Mariackiej przychodzą
hipstersi, metali zobaczymy
w „Kultowej”, która znajduje się
na Placu Miarki.
Subkultury często też ulegają
ewolucji. Wiele elementów, które
znajdują się w subkulturze hipsterów, pokrywa się z elementami
popkultury, a najlepszym tego
przykładem jest indywidualizm.
Przypadek ten świetnie pokazuje
scenka, której użyto w jednym
z podręczników do psychologii
społecznej. Spotykają się dwie
dziewczyny, jedna z nich zrobiła
sobie tatuaż i mówi do drugiej
– tatuaż podkreśla mój indywidualizm i tylko ja taki mam,
a z drugiej strony to wszyscy teraz
mają tatuaże.

Subkultury
Hipster – współczesna subkultura,
funkcjonująca zarówno pośród
nastolatków, jak i ludzi po 20. i 30. roku
życia. Wyznacznikiem stylu hipsterów
jest deklarowana niezależność wobec
głównego nurtu kultury masowej (tzw.
„mainstreamu”), ironiczny stosunek
do niego oraz akcentowanie swojej
oryginalności i indywidualności.
Hipsterzy odkreślają swój wizerunek
poprzez wyrazisty i „artystyczny”
strój i wyjątkowe, nieszablonowe
zainteresowania.
Metalowcy, heavymetalowcy,
metale – subkultura zgromadzona
wokół muzyki heavymetalowej
i jej podgatunków. Metalowcy
potwierdzają swoją przynależność
do tej subkultury grając w zespołach
metalowych, chodząc na koncerty,
kupując albumy metalowe,
wymieniając się nagraniami, czy
przez aktywność na stronach
internetowych o tematyce
heavymetalowej. Długie włosy,
skórzane kurtki, naszywki z nazwami

ulubionych zespołów pomagają
w identyfikowaniu się członków
tej subkultury. Wśród metalowców
przewijają się ludzie o wszelkich
możliwych poglądach. Polityczne
zapatrywania czy religia jest sprawą
prywatną. Subkulturę spaja jedynie
ulubiona muzyka.
Rastafarianie mają na głowach
wielkie wełniane czapki, spod których
wystają dredy. Noszą luźne stroje
o barwach zielonej, żółtej i czerwonej.
Nazwa tego ruchu wywodzi się od
imienia cesarza Etiopii – Rasta Farii I,
bardziej znanego jako Hajle Sellasje.
Rastafarianie głoszą miłość do ludzi,
z reguły są wegetarianami. To fani
muzyki reggae. Twierdzą, że świat
opanowali faryzeusze, ludzie Babilonu,
ukrywający się pod maską dobrych
chrześcijan. Określenia te dotyczą
polityków, urzędników, wojskowych,
a niekiedy zwykłych ludzi. Świat
Babilonu to według nich świat ludzi
zła: nienawiści, przemocy, kłamstwa
i zdrady.
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Koledzy po szalu
Dla nich liczy się tradycja, przywiązanie do barw klubowych,
reprezentowanie swojego miasta.
Kibice piłkarscy mają swoje żelazne zasady, ale bardzo często
są postrzegani przez pryzmat
krzywdzących stereotypów.

Subkultura młodzieżowa
– nazwa grupy
młodzieżowej, w której
normy obyczajowe, zasady
postępowania i ubiór
odbiegają od norm reszty
społeczeństwa.

fot. SXC.hu

Czy powinniśmy się bać?
Wiele subkultur młodzieżowych
nie posiada głębszej ideologii.
Metalowcy np. skupiają się tylko
na muzyce. Wtedy taka subkultura jest niegroźna. Inaczej sprawa ma się np. ze skinheadami czy
szalikowcami, którzy już z założenia powinni budzić strach.
Subkultura może mieć jednak
bardzo pozytywny wpływ na
jednostkę.

– W gimnazjum byłem cichy
i skryty, nie potrafiłem dogadać się
z rówieśnikami. Rodzice wysłali
mnie nawet do psychologa. Myśleli,
że coś ze mną jest nie tak. W liceum
trafiłem do klasy, w której wiele
osób słuchało metalu. Obracając się
w tym towarzystwie stałem się bardziej otwarty i więcej rozmawiałem
z ludźmi, uwierzyłem, że nie jestem
ani dziwny, ani inny – tłumaczy
24-letni Adam, student chemii
z Politechniki Śląskiej.
Subkultura może być także
mostem łączącym pokolenia. Robert ma obecnie 42 lata, metalem
został w wieku 18 lat. – Wtedy zacząłem nosić długie włosy, słuchać
mocnej muzyki. Nie wydaje mi się,
że subkultura to coś złego, choć

Każda subkultura posiada własny styl zachowania.

zależy oczywiście jaka ideologia
za nią stoi.
Syn Roberta ma 17 lat, też nosi
długie włosy i słucha metalu. – Nie,
zupełnie mi to nie przeszkadza.
Wręcz przeciwnie, często pomaga
mi się z synem dogadać. Dzięki temu
mamy wiele wspólnych tematów
– twierdzi Robert.
O subkulturze, do której należy
nasze dziecko powinniśmy wiedzieć
jak najwięcej. Wtedy nie będziemy
demonizować jej wpływu. Choć dziś
jakby mniej przedstawicieli subkultur
spotykamy na ulicy, nie znaczy to,
że straciły znaczenie. – Teraz ulica
jest bardziej kolorowa, więcej kontrastowych ludzi się pojawia, więc
subkultury przestały być tak widoczne
– tłumaczy dr Andrzej Górny. n

fot. A. Leks

Członków subkultur wyróżnia fryzura i strój, w ten sposób bez problemu można odróżnić rastafarianina od punka.

W przypadku kibiców piłkarskich
– w przeciwieństwie do innych
subkultur – ciężko mówić o podobieństwach w sposobie zachowania
czy stroju. – Moim zdaniem trudno
uważać kibiców za spójną i jednolitą
subkulturę. W tej grupie znajdziemy
osoby bogate i biedne, spokojne oraz
agresywne. Na stadionie wiek także
nie ma większego znaczenia. Kibice
noszą też różne ubrania – garnitury,
jeansy czy odzież sportową, dlatego
trudno ich zaszufladkować. Niektórzy przychodzą na mecz zobaczyć
tylko dobrą grę piłkarzy, inni chcą
spotkać się ze znajomymi i dopingować swoją drużynę. Po prostu ile
osób, tyle różnych powodów, żeby

i Europie. W podróży spędzają
często kilkadziesiąt godzin i wydają spore sumy pieniędzy tylko
po to, żeby zobaczyć spotkanie
swojej ukochanej drużyny. Takie
poświęcenie przy obecnie słabym
poziomie polskiej piłki już zasługuje na szacunek. – Kibicowanie
to ogromna przewaga pozytywów.
To przede wszystkim przywiązanie
do klubu, miasta, regionu, a także
angażowanie się w różne inicjatywy. To przyjaźń i bezinteresowność.
Ja wiem, że zawsze mogę liczyć na
wsparcie swoich kolegów po szalu – mówi Paweł, kibic Zagłębia
Sosnowiec.
Kibice dbają także o oprawę
spotkań. Rozwieszają klubowe
flagi, dopingują swój zespół i przygotowują efektowne oprawy na
trybunach, na które sami zbierają
pieniądze. Podział ról w takiej
grupie jest z góry ustalony, ale
zdarzają się sytuacje wyjątkowe.
– Oczywiście są osoby odpowie-

przyjść na mecz – wyjaśnia dr Jerzy Dudała, socjolog i autor książki
„Fani-chuligani. Rzecz o polskich
kibolach”.
Kibice postrzegani są przez
większość społeczeństwa jako
osoby agresywne, które wywołują
burdy na stadionach. A przecież
ilu kibiców, tyle zachowań i postaw. Mimo negatywnego wizerunku ludzie nadal chętnie kierują
swoje kroki na stadion. – Kiedyś
młodzież częściej ruszała na stadiony, bo nie było wielu rozrywek.
Chcieli przeżyć coś wspaniałego
z grupą ludzi, która wspiera swój
klub na dobre i na złe. Teraz też
mogą się zjednoczyć i wspólnie angażować w sprawy kluby, a do tego
wielu z nich nie wyobraża sobie, że
można odpuścić jakikolwiek mecz
swojego zespołu. W ogóle kibice
są to ludzie, którzy są skłonni coś
robić dla idei i za darmo. Potrafią
być bezinteresowni i często organizują pomoc dla domów dziecka
czy zbiórki krwi. Oczywiście o tym
się głośno już nie mówi – dodaje
Dudała.
Niektórzy kibice jeżdżą za
swoim klubem po całej Polsce

dzialne za prowadzenie dopingu
czy organizacje opraw. To są jednak
sztuczne podziały, które mają miejsce podczas meczów na własnym
stadionie. Inaczej wygląda sytuacja
na wyjazdach, kiedy wszyscy stanowią jedną grupę i reprezentują swój
klub – tłumaczy socjolog.
Fani starają się też walczyć ze
stereotypami, które panują na ich
temat przede wszystkim w mediach. – To taki chodliwy temat zastępczy, a krew i agresja się najlepiej
sprzedają. Stadiony obecnie są bezpieczne i w 99 proc. przypadków nie
dochodzi tam do żadnych awantur.
Natomiast każda zadyma, jeżeli już
ma miejsce, jest rozdmuchiwana do
granic możliwości. Dołączana jest
do tego sztuczna ideologia, a przecież do bójek dochodzi praktycznie
wszędzie. Czasami pomija się wiele
pozytywnych kwestii, jak na przykład Ogólnopolska Pielgrzymka
Kibiców na Jasną Górę – podkreśla
Jerzy Dudała.
Dlatego warto informować
o takich akcjach, by przeciętny
Kowalski, który nie interesuje się
sportem i kibicowaniem, nie widział w kibicach najgorszego zła. n
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Zwrot niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od
1 maja 2004 r. (zwrot VAT za materiały budowlane)

Ustawa z 29 sierpnia 2005 r.
o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz.
1468 z późn. zm.) pozwala odzyskać osobom, które po 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na
zakup materiałów budowlanych
związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja
2004 r. wzrosła stawka podatku
VAT z 7% na 22% lub wyższą
(23%, 24%, 25%) część wydatków
poniesionych na ten cel.
Obowiązujący od 1 stycznia
2011 r. wykaz materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia
2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług
w wysokości 7%, a od 1 maja
2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT o stawce 22% i wyższej,
został ogłoszony przez Ministra
Infrastruktury w obwieszczeniu
z 3 września 2010 r. (Dz. Urz. MI
Nr 11, poz. 35).
Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów
budowlanych przysługuje osobom

fizycznym, jeżeli spełniają one
wszystkie warunki określone
w powyższej ustawie, czyli:
1) poniesione wydatki na zakup
materiałów budowlanych są związane z inwestycją polegającą na:
a) budowie budynku mieszkalnego,
b) nadbudowie lub rozbudowie
budynku na cele mieszkalne lub
przebudowie (przystosowaniu)
budynku niemieszkalnego, jego
części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
w wyniku których powstał lokal
mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych
przepisach,
c) remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (wykaz robót zaliczanych do remontu
budynku lub lokalu mieszkalnego
zawiera załącznik do ustawy);
2) poniesione wydatki są udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług, wystawionymi
od 1 maja 2004 r.;
3) poniesione wydatki na zakup
dotyczą materiałów budowlanych,
na które po 30 kwietnia 2004 r.

wzrosła stawka podatku VAT z 7%
na 22% lub wyższą (23%, 24%,
25%);
4) nie są podatnikami podatku
od towarów i usług i nie dokonały
zakupu materiałów budowlanych
w celu wykonywania czynności
podlegających opodatkowaniu
tym podatkiem;
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w rozumieniu ustawy
– Prawo budowlane albo tytuł
prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego;
6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.
Podstawą ubiegania się o zwrot
VAT za materiały budowlane jest
wniosek osoby fizycznej. Małżonkowie mogą złożyć wniosek
indywidualnie lub wspólnie (z wyjątkiem małżonków w stosunku
do których sąd orzekł separację),
w każdym przypadku wniosek powinien zawierać dane małżonka
oraz jego podpis.
Wniosek o zwrot VAT o symbolu VZM-1 wraz z załącznikami
o symbolach VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C dostępny jest
w urzędach skarbowych oraz na
stronie internetowej Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl.
Do wniosku należy dołączyć
kopie:
a) pozwolenia na budowę, jeżeli
inwestycja wymagała pozwolenia
na budowę,
b) faktur dokumentujących poniesione wydatki,
c) dokumentu potwierdzającego
tytuł prawny do budynku (lokalu)
mieszkalnego, którego remont nie
wymagał pozwolenia na budowę
(tytuł prawny to m.in.: własność,

Jak dokonać reklamacji (2)

Odpowiedzialność
sprzedawcy czy gwarancja?
Katarzyna Kielar
Rzecznik Prasowy
Państwowej Insepkcji Handlowej
Uprawnienia reklamacyjne
konsumenta wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za
wydany towar oraz uprawnienia
wynikające z tytułu gwarancji są
równoległe i nie wykluczają się

wzajemnie. To konsument decyduje o tym
czy będzie dochodził
swoich praw na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za
niezgodność towaru
z umową czy na podstawie wydanej na dany produkt
gwarancji. Jeśli zakupimy towar, do
którego dołączona jest gwarancja,

np. telewizor z trzyletnią gwarancją i przed upływem 2 lat od dnia
nabycia stwierdzimy, że jest on wadliwy, wówczas mamy prawo dochodzić roszczeń reklamacyjnych
na podstawie niezgodności towaru
z umową, gdyż sprzedawca ponosi
dwuletnią odpowiedzialność za
sprzedany towar. Mamy prawo wybrać taką formę reklamacji, która
dla nas jest w danym momencie

umowa użyczenia, umowa najmu
lub dzierżawy).
Wniosek o zwrot VAT składa
się nie częściej niż raz w roku, bez
względu na liczbę prowadzonych
inwestycji, w urzędzie skarbowym
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej
w dniu złożenia przez nią wniosku. Małżonkowie mających różne
miejsca zamieszkania, składający
wspólny wniosek, składają go do
urzędu skarbowego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania
jednego z małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne
wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani
o złożeniu przez siebie wniosku
zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.
Wysokość zwrotu kwoty VAT
za materiały budowlane jest limitowana. Limity dotyczą pięciu
kolejnych lat liczonych od daty
złożenia pierwszego wniosku.
Wysokość limitu to procent
(nie więcej niż 12,295% albo
12,195% albo 9,959%) kwoty stanowiącej iloczyn:
– 70 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na
budowę,
– 30 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na
budowę;
Kwota limitu na dzień złożenia
kolejnego wniosku w tym samym
pięcioletnim okresie stanowi
różnicę pomiędzy kwotą limitu
przysługującego w pięcioletnim
okresie, a kwotą limitu już wykorzystanego w tym okresie.
Kwota zwrotu wynosi:
a) dla wydatków nieodliczonych
w ramach ulg mieszkaniowych,
opodatkowanych podatkiem
korzystniejsza. W przypadku
wspomnianego telewizora możemy dokonywać reklamacji z tytułu
niezgodności towaru z umową,
a po upływie 2 lat na podstawie
obowiązującej gwarancji.
Aby skorzystać z gwarancji
warto wiedzieć, że jest ona udzielana dobrowolnie i nieodpłatnie
przez oświadczenie gwaranta
zamieszczone w dokumencie
gwarancyjnym.
Gwarancja określa przede
wszystkim obowiązki gwaranta
i uprawnienia kupującego, których
może on dochodzić gdy właściwości nabytego towaru nie odpowiadają właściwościom wskazanym
w oświadczeniu gwarancyjnym.

VAT według stawki 22%, 23%
odpowiednio:
– 68,18% oraz 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie
zakupionych materiałów budowlanych jednak nie więcej niż
do wysokości przysługujących
limitów,
b) dla wydatków odliczonych
w ramach tzw. ulg mieszkaniowych 55,23% kwoty podatku VAT
zapłaconego w cenie zakupionych
materiałów budowlanych nie więcej
niż kwota przysługującego limitu.
W przypadku osób fizycznych
pozostających w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy
łącznie obojga małżonków.
Zwrotu kwoty wykazanej we
wniosku dokonuje się w terminie
4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub w przypadku wątpliwości
co do prawidłowości złożonego
wniosku w terminie 25 dni od
dnia doręczenia decyzji określającej wysokość tej kwoty, zgonie
z wnioskiem w kasie urzędu, albo
za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej (w tym przypadku
należy podać numer rachunku),
albo za pośrednictwem poczty
(kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania).
Więcej informacji na temat
zwrotu VAT w budownictwie
mieszkaniowym można uzyskać na
stronie internetowej Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl w zakładce: Ministerstwo Finansów/
Informatory lub Administracja
Podatkowa/Krajowa Informacja
Podatkowa/Broszury informacyjne lub Interpretacja prawa podatkowego lub pod nr tel. Krajowej
Informacji Podatkowej 801 055 055
(z tel. stacjonarnego), albo (22) 330
0330 (z tel. komórkowego) + 48 22
330 0330 (z zagranicy) oraz na www.
kip.gov.pl.
n
Renata Miękina-Mika
zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego w Chorzowie
Nie uważa się za gwarancję
oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.
W dokumencie gwarancyjnym muszą być zamieszczone
podstawowe dane potrzebne do
dochodzenia roszczeń z gwarancji, a w szczególności nazwa
i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej, czas trwania oraz zasięg
terytorialny ochrony gwarancyjnej. Powinno być w nim zawarte
także stwierdzenie, że gwarancja
na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
n
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Zioła leczą i szkodzą
Zioła pomagają w leczeniu wielu
chorób. W porównaniu z syntetycznie wykonanymi lekami ich
działanie jest jednak znacznie
łagodniejsze. Dlatego kuracja

Bądź piękna

Piwo w kąpieli
Od lat znane są pielęgnacyjne właściwości piwa. Wynika to z faktu,
że zawiera ono wiele witamin,
głównie z grupy B, oraz drożdże,
które leczą trądzik i wykwity
skórne. Obecnie popularne stały
się poprawiające samopoczucie
i urodę kąpiele w piwie. Piwo
stosowane do zabiegów upiększających różni się od kupowanego w
sklepie. Zawiera większy procent
alkoholu, nie ma w nim konserwantów. Kąpiel w nim pomaga
rozluźniać mięśnie, oczyścić pory
skóry i pobudzić krążenie krwi.
Ponieważ nie wszyscy mogą sobie

Herbata poprawia cerę
Związki polifenoli, zawarte we
wszystkich rodzajach herbaty,
dzięki zdolnościom antyoksydacyjnym pomagają przeciwdziałać
starzeniu się organizmu. Nadają

fot. SXC.hu

fot. SXC.hu

pozwolić na wyjazd do SPA, można ją zrobić w domu. W tym celu
do wanny z wodą o temperaturze
36-38 st. C dodajemy 3 litry piwa
kąpielowego lub ciemnego piwa
niepasteryzowanego ze sklepu.
Piwo ma też wiele innych zastosowań w kosmetyce.

cerze świeży i wyrazisty wygląd.
Szczególnie zielona herbata działa
silnie bakteriobójczo, łagodzi stany
zapalne, zmniejsza obrzęki, przyspiesza gojenie się ran, reguluje
pracę gruczołów łojowych. Dlatego
znajdujemy ją w kosmetykach do
pielęgnacji cery zarówno tłustej
i mieszanej (łagodzi zmiany
trądzikowej), jak i wrażliwej i naczynkowej (wzmacnia naczynia
krwionośne). Działanie nawilżające herbaty wykorzystywane jest
w kosmetykach do cery suchej,
natomiast właściwości poprawiające sprężystość skóry w preparatach przeciwzmarszczkowych.
Herbata może też być składnikiem
kosmetyków przygotowanych domowym sposobem.
Okłady z zielonej herbaty
są pomocne przy opuchniętych
oczach. Wystarczy zaparzyć herbatę (ekspresową), ostudzić i nałożyć
na powieki na 10 minut. Zaparzoną herbatę możemy również
wykorzystać do przemywania
twarzy – taki tonik odpowiedni
jest do każdego rodzaju cery.
Maseczka odświeżająca: ½ łyżeczki liściastej zielonej herbaty
zmiksować z białkiem jajka, łyżką
mleka w proszku i łyżeczką miodu.
Nałożyć na skórę twarzy, po 10-15
minutach zmyć ciepłą wodą.

fot. SXC.hu

ziołami trwa dłużej i nie powoduje skutków ubocznych. Chyba, że przesadzimy z ich ilością.
Warto wiedzieć, że długotrwałe
picie rumianku może spowodować kontaktowe zapalenie skóry,
a także zaburzać miesiączkowanie.
Stosowana na poprawę wzroku
pokrzywa, gdy ją przedawkujemy,
może wywołać zaczerwienienia
oraz opuchnięcie powiek. Długotrwałe przyjmowanie skrzypu
może prowadzić do niedoboru
witaminy B1. Wyłącznie po konsultacji z lekarzem należy stosować
zioła nasercowe, jak np. naparstnica wełnista.
Najlepiej korzystać z walorów
ziół w kuchni, nie tylko poprawiają smak potraw, ale oczyszczają organizm ze złogów i pomagają w trawieniu. Pamiętajmy
jednak, by przyprawy ziołowe
przechowywać w suchym, pozbawionym dostępu światła miejscu,
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, najlepiej szklanych.
Świeże zioła należy wstawić do
kubka z wodą i przechowywać
w lodówce. Zioła kroimy bezpośrednio przed użyciem, najlepiej
na deseczce plastikowej, jeśli na
drewnianej – to powinna być
zmoczona.

Pochwała pomidora
Włoskie „pomodori” czyli „złote
jabłka” przybyły do Polski wraz
z królową Boną. Wówczas głównie
zachwycano się ich smakiem, obecnie wiemy też, że są też bardzo zdrowe. Zawierają sporo witaminy A, B
i C, żelaza, potasu, nienasyconych
kwasów tłuszczowych i pektyny.
Jednak ich najcenniejszym składnikiem jest likopen, uważany za
najskuteczniejszego wroga wolnych
rodników, odpowiedzialnych za liczne choroby, m.in. artretyzm czy rak.
Likopen należy do rodziny naturalnych pigmentów występujących
u roślin i zwierząt. W przypadku
pomidorów przyswajamy go najlepiej, gdy spożywamy je nie w postaci
surowej ale sosu pomidorowego,
czyli warzyw podgrzanych z oliwą.
Warto stosować dietę bogatą
w pomidorowe przysmaki i pamiętać, że w lodówce pomidory
można przechowywać tylko lekko
przejrzałe.

fot. SXC.hu

Dieta na jesienną chandrę
Jak poprawić sobie humor, gdy
dni stają się zimniejsze i krótsze?
Przede wszystkim wprowadzając
do diety produkty, które podniosą we krwi poziom serotoniny,
czyli tzw. hormonu szczęścia.
Najważniejszy z nich to gorzka
czekolada. Zawiera cynk i selen,
które zwiększą poziom endorfin,
substancji hormonalnych, zapewniających doskonałe samopoczucie. Dzięki zawartości antyoksydantów czekolada łagodzi objawy
depresji. Podobne działanie mają
egzotyczne owoce, takie jak banany, ananasy czy figi. Jesienią
warto jeść pieczywo pełnoziarniste, kasze i makarony, w których
znajdziemy węglowodany oraz
witaminy z grupy B, niezbędne

do prawidłowej pracy układu
nerwowego. Dodadzą energii
i złagodzą napięcie. W walce
z chandrą pomoże też jedzenie
ryb morskich (dorsz, sardynka,
makrela, tuńczyk). To bogate
źródło kwasów omega-3, które
poprawiają ukrwienie mózgu
i ułatwiają przesyłanie sygnałów
nerwowych. Dodatkowo należy
wprowadzić do diety orzechy
i migdały. Mają, podobnie jak
czekolada, sporo magnezu.
Ten zaś koi nerwy i poprawia
samopoczucie.

fot. SXC.hu
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Naturalnie dla zdrowia

Maseczka ściągająca: zalać
płatki owsiane gorącym naparem
z zielonej herbaty, odstawić do
wystygnięcia, papkę nałożyć na
skórę twarzy na 15 minut, zmyć
ciepłą wodą.
Smakołyki w kremach
Coraz częściej w skład kosmetyków wchodzą trufle, kawior, pistacje i tym podobne smakołyki.
Nie dzieje się tak przypadkiem,
naturalne wyciągi z tych produktów zawierają mnóstwo cennych
substancji odżywczych. Są przyswajane przez skórę znacznie lepiej
niż syntetyczne związki i działają
kompleksowo.
– Kawior sprawdza się jako
dodatek do preparatów przeciwzmarszczkowych. Jest źródłem
protein, witamin i mikroelementów (cynku, jodu, magnezu

Korzystne ziewanie
Nad ziewaniem trudno jest zapanować, zatem dyskretnie zasłaniamy
ręką usta, aby nikt nie widział, że
walczymy z sennością, gdyż może
zostać odczytane jako objaw znudzenia. Zwyczaj ten wywodzi się
z dawnych wierzeń. Chronił wtedy
przed złem, uważano bowiem, że
przez otwarte usta może uciec dusza. Tymczasem nikt nie wie, jakie
są przyczyny ziewania, bo historię
o nudzie można włożyć między bajki. Od wieków uczeni przedstawiają
mniej lub bardziej prawdopodobne
teorie, które i tak nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące
tego zjawiska. Pierwszy problemem
zajął się Hipokrates, który uważał,
że „ziewanie wypędza z płuc złe
powietrze i jest dobre o każdej porze
dnia”. Dziś dominuje przekonanie,
że organizm dopomina się większej
dawki tlenu. Głęboki wdech działa
jak pompa ssąca. Krew zostaje lepiej
nasycona tlenem i krąży szybciej,
rośnie ciśnienie i liczba skurczów
serca. Ziewanie jest zatem bardzo
zdrowe. Ma korzystny wpływ na
układ nerwowy, sprzyja większemu
wydzielaniu płynów ustrojowych,
np. łez, rozszerza oskrzela, co wpływa na zwiększenie ich odporności
na kaszel, wzmacnia serce oraz cały
układ krążenia. Jeżeli czujemy, że
zbliża się moment ziewania, a jesteśmy w towarzystwie, możemy je
na chwilę opuścić i pozwolić sobie
na ziewnięcie szeroko otwierając
usta.
n
i fosforu). Zwalcza wolne rodniki,
spowalniając proces starzenia się
skóry.
– Białe trufle zawierają związki
nawilżające oraz wzmacniające
skórę, doskonale ją odżywiają.
– Pistacje pomagają odświeżyć skórę. Zawierają dużo białka
i błonnika, magnez, potas, witaminę E oraz witaminy z grupy B.
Są bogate w nienasycone kwasy
tłuszczowe.
– Żurawina działa wygładzająco i ujędrniająco. Zawiera: witaminy A, B1, B2, C, P, żelazo, wapń,
magnez, fosfor, potas, jod, kwas
cytrynowy, chininowy, jabłkowy
i benzoesowy. Spowalnia proces
starzenia się skóry i przyspiesza
jej regenerację.
– Migdały działają ochronnie,
zmiękczająco i wygładzająco.
Są bogatym źródłem witaminy
E, magnezu i potasu. Kosmetyki z olejkiem migdałowym odbudowują jej naturalny płaszcz
hydrolipidowy.
– Miód ma właściwości nawilżające, oczyszczające i wygładzające naskórek. Podwyższa napięcie
skóry, czyni ją miękką i gładką.
Zawiera węglowodany, białka,
witaminy z grupy B (w tym B1,
B2, B5, B6), kwas foliowy i nikotynowy.
n
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Sztuka o działaniu terapeutycznym

Energia tęczy

Większości z nas malarstwo kojarzy się z portretem, pejzażem, martwą
naturą lub abstrakcją. Kazimiera Sękiewicz-Pląder, o której przyjaciele
ciepło mówią Wisia, oraz jej mąż Zbigniew, stworzyli sztukę odbiegającą od
przyjętych ogólnie trendów. Jest to nurt malarstwa afirmacyjno-medytacyjnego o działaniu terapeutycznym.

Medytacja z obrazem
Usiądź wygodnie z wyprostowanym
kręgosłupem. Umieść obraz na
wysokości wzroku, w odległości
1 metra. Zamknij oczy, weź kilka
głębokich oddechów i zrelaksuj się.
Gdy odczujesz spokój, bez wysiłku
wpatruj się w obraz i powtarzaj w
myślach afirmację. Po kilku minutach
połącz ją z oddechem, poczuj ją
w klatce piersiowej i w całym ciele.
Sami możemy określić czas
medytacji, najlepiej jest ją jednak
praktykować dwa razy dziennie po
przebudzeniu i przed snem.
Czytelnik, który do 15 listopada
pierwszy zadzwoni pod nr tel.:
606 651 656 otrzyma w prezencie
jeden z obrazów artystki.

Jak wzmocnić afirmację
Sztuka o oddziaływaniu terapeutycznym jest połączeniem
afirmacji, czyli myśli, za którą
odpowiada lewa półkula mózgowa, z obrazem działającym
barwą i symboliką, za który odpowiedzialna jest półkula prawa.
– Uzyskujemy harmonię, która
wzmacnia działanie afirmacji.
Potem niesie ją już sam obraz
– wyjaśnia Wisia – wystarczy
na niego spojrzeć, by ją sobie
przypomnieć.
Jak powstawały te niezwykłe
dzieła? Zainspirowała ich tęcza,
więc jej kolorów zaczęli używać
do malowania. Było to w latach
70., gdy nie znano jeszcze metody
leczenia światłem, ani wpływu
barw na poziomy energetyczne
człowieka. Następnie sprawdzali oddziaływanie obrazów pod
kątem kolorów wzmacniających
poszczególne czakry. Kolejnym
krokiem było poznanie sztuki
jantr ze starożytnych Indii, gdzie
wykonany przez mistrza, najczęściej geometryczny rysunek,
był przedmiotem medytacji jego
ucznia. – Medytował nad jego
kształtem, mógł w ten sposób
odkryć w sobie nieznane talenty
i możliwości, które zostały zablokowane w dzieciństwie – mówi
Wisia.
Zbyszek, pochłonięty pracą
z technikami oddechow ymi
i esencjami energetycznymi maluje rzadziej. To głównie Wisia
przekształca artystyczne wizje
w unikalną sztukę. Jej ulubioną
formą obrazów jest mandala.
Twierdzi, że idealny kształt koła
nie tylko wprowadza harmonię i uspokaja, ale oddziałuje
nawet wówczas, gdy się z nim

fot. Archiwum artystów

Artyści mieszkają w Sosnowcu,
są absolwentami ASP w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Już na studiach wierzyli, że
sztuka powinna służyć ludziom,
wyzwalać w nich wszystko co
najlepsze. A jest to możliwe,
gdy obcujemy z pięknem, bo
taki kontakt pozwala odczuwać
spokój, miłość i radość. Uznali,
że talent i znajomość warsztatu to za mało, by tworzyć wymarzone dzieła. Praktykowali
medytację, ćwiczyli jogę, uczyli
się rebirtingu (świadomego
oddechu) u twórcy tej metody
Leonarda Orra. To pozwoliło
im zrozumieć, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma
doświadczenie. – Już w okresie
życia płodowego powstaje kod
psychiczny, który wpływa na
całe nasze życie – mówi Zbyszek.
– Najczęściej jest on niekorzystny,
w wyniku czego tworzymy trudne
sytuacje, a stres związany z ich
przeżywaniem wpływa na stan
naszego zdrowia. Możemy jednak ten wzorzec zmienić. Myśli,

w które wierzymy mają tendencje
realizowania się w materii. Warto
wybrać takie, które nas uzdrawiają, a potem powtarzać do czasu,
aż staną się dla nas prawdą.

Portal.
fot. I Kolasińska

tekst Iwona Kolasińska

świadomie nie medytuje. Energia obrazów może ochraniać,
oczyszczać lub inspirować. Dlatego najczęściej są wykonywane na
zamówienie. – Nabywcy mówią
mi o swoim problemie i zdają się
na moją intuicję. Czasami od
razu widzę gotowy obraz, który
potem realizuję, innym razem
powstaje on w czasie wizualizacji czy afirmacji. Najważniejsza
jednak jest jego treść, to co niesie
dla danego człowieka – dodaje
artystka. Od czasu kiedy Wisia zaczęła malować manadale
minęło ponad 20 lat. I wtedy
zdarzyło się coś niesamowitego,
obok malowanych symboli pojawiły się dziwne litery.
Nieznany język
Pierwszy przekaz nieznanego
nikomu pisma o przepięknej formie graficznej był zaskoczeniem.
– Poczułam bardzo silny impuls,
by zacząć rysować. Na papierze
pojawiły się litery, których istnienia nawet nie przeczuwałam
– wyznaje Wisia. Dziś ich zapisywanie stało się codziennością.
Pismo nie przypomina żadnego
ze znanych języków, a próby jego
interpretacji podjęło wiele osób
z różnym skutkiem.
– Czuję, że mam do czynienia
z dobrą, mądrą energią i poddaję się jej. Nie tracę kontroli nad
całym procesem, jednak jestem
tak skoncentrowana na tym co
robię, że otoczenie przestaje mnie
zajmować. Obrazy po prostu spływają gotowe i to bardzo szybko
– mówi Wisia.
Zauważyła, że pismo oddziałuje na psychikę odbiorcy.
– Wiele osób podczas obcowania
z nim doznaje głębokiego wzruszenia lub przypływu energii
– mówi artystka. – Może chodzi
o przekaz nie przez rozum, który
ocenia i analizuje, ale bezpośrednio w głębokie warstwy ludzkiego
ducha.
Na mandalach pojawiają się
różne znaki pisma, jakby były
przeznaczone dla konkretnej
osoby. Może pojawi się taka,
do której adresowany jest cały
przekaz i będzie umiała go
odczytać? Jeśli wierzyć subiektywnym odczuciom odbiorców,
większość przekazów niesie radość i miłość.
Niepowtarzalny rodzaj sztuki
artyści wystawiają na festiwalach
ezoterycznych, m.in. w Krakowie, Katwoicach i Baden-Baden.
n
Wisia i Zbyszek prowadzą
warsztaty twórczej kreacji.
Dodatkowe informacje:
www.open-art.fm.interia.pl,
tel. 32 263 69 40, 606 651 656,
e-mail: open_art@poczta.fm

Kazimiera i Zbigniew Pląder.
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Projekt STOMP

STOMP to największy kasowy
sukces w historii Broadway’u oraz
sensacja teatralna w skali światowej. Grupa grająca na wszystkim
– od zapalniczek Zippo aż po
kosze na śmieci – wiele lat temu
zawładnęła sercami publiczności i
po dziś dzień cieszy się niesłabnącą
popularnością. W listopadzie, po
3 latach przerwy, zespół ponownie
zawita do Polski – ich szalone popisy będziemy mogli podziwiać w
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
11 listopada o godz. 18.00. Prasa
nazywa projekt STOMP „hitem
wszechczasów”, a Brooms, piętnastominutowy film o zespole, został
nominowany do Oscara. Wyróżniono go także podczas Sundance
Festival Roberta Redforda oraz
wybrano do udziału w Festiwalu
Filmowym w Cannes. Wielkim,
międzynarodowym hitem okazał
się film w reżyserii twórców zespołu – Stomp Out Loud. Obraz
otrzymał cztery nominacje Emmy
i odebrał statuetkę za Wybitny
Montaż Multimedialny. W 2000
roku na prośbę Billa Clintona
STOMP dali niezapomniany
koncert na schodach Lincoln
Memorial. Zaś w 2002 roku na
ekrany kin wszedł trójwymiarowy

film, zatytułowany Pulse: A Stomp
Odyssey, który zdobył dwie prestiżowe nagrody na paryskim
festiwalu La Geode.
Show grupy jest bez wątpienia
najbardziej zaskakującym i oryginalnym spektaklem w historii.
Widowisko stanowi unikatowe
połączenie muzyki, ruchu i komedii wizualnej, wyszukanej, perkusyjnej wirtuozerii z nowatorskim
sposobem poruszania. Zadziwia
i wywołuje salwy śmiechu. Grupa
udowadnia, że nie trzeba kupować wiolonczeli ani fortepianu,
żeby tworzyć muzykę, bo ona jest
wszędzie. Show nie ma precedensu
i w śmiały sposób wykracza poza
ramy konwencji. Pomysłodawcy
STOMP, Luke Cresswell i Steve
McNicholas, współpracują ze
sobą od wielu lat. Za główny cel
postawili sobie bawienie, rozśmieszanie i inspirowanie publiczności.
O tym, że odnieśli sukces wiedzą
wtedy, gdy wychodzący z teatru
widzowie próbują grać na każdej
rzeczy, którą napotkają na swojej drodze. STOMP pokazuje, że
sztuka może powstać gdziekolwiek
i z czegokolwiek.
Bilety: 120, 140 i 170 zł do
nabycia w kasie DMiT lub on-line.

Tango Pasión

w Zabrzu

8 listopada o godz. 19.00 w Domu
Muzyki I Tańca w Zabrzu wystąpi zespól Tango Pasión. Zespół
składa się z czołowych tancerzy,
wyselekcjonowanych z najlepszych argentyńskich szkół tańca.
Tango Pasión od 1993 roku jest
regularnie wystawiane na deskach Broadway‘u, a nowojorska
publiczność, uznawana za najbardziej wymagającą na świecie,
zawsze oklaskuje ich na stojąco!
W ciągu dekady w samym tylko
Théârte des Champs – Elysées

w Paryżu show wystawiono 122
razy i obejrzało go ponad 150 tys.
widzów! To rewelacyjna choreografia Hectora Zaraspe, który za
osiągnięcia w 2004 roku został
mianowany Ambasadorem Kultury Buenos Aires.
Bilety: 165 zł, 135 zł, 115 zł do
nabycia w kasie DMiT lub on-line.

Tegoroczny Festiwal Ars Cameralis
zainauguruje 6 listopada koncert
Johna Cale’a w Teatrze Zagłębia
w Sosnowcu. Artysta zaprezentuje
pierwszą od siedmiu lat solową
płytę pt. „Shifty Adventures in
Nookie Wood”, wydaną
w 2012 roku. John Cale na
scenie występuje prawie od
pięciu dekad. Współpracował i koncertował m.in.
z Lou Reedem, Johnem
Cage’em, Patti Smith, Brianem Eno, Happy Mondays,
Siouxsie and the Banshees.
Festiwal odbędzie się w kilku miastach województwa
– Sosnowcu, Katowicach,
Bytomiu i Chorzowie. Jego
założeniem jest prezentacja najciekawszych zjawisk
w muzyce, teatrze, filmie,
literaturze oraz sztukach
plastycznych. W tej edycji
festiwalu wystąpią m.in.
gwiazda alternatywnego

21. Festiwal
Ars Cameralis
popu Twin Shadow, edynburska
grupa Broken Records, amerykański wokalista Mark Lanegan,
polscy muzycy, w tym Brzoska/
Gawroński. Odbędą się także dwa
spektakle w reżyserii litewskiego artysty Oskarasa Korsunovasa pt. „Miranda” i „Na dnie”.
W Rondzie Sztuki w Katowicach
zostanie otwarta wystawa, gdzie
zostaną zaprezentowane pochodzące z prywatnej kolekcji grafiki
i rysunki Pabla Picasso. XXI Festiwal Ars Cameralis potrwa do
30 listopada.
Bilety do nabycia za pośrednictwem Ticketpro.pl oraz Ticketportal.pl oraz w miejscach
poszczególnych wydarzeń.

De Mono
w Katowicach

5 listopada o godz. 20.00 w Centrum Kultury Katowice im.
Krystyny Bochenek odbędzie się
koncert zespołu De Mono. Jest on
częścią jubileuszowej trasy koncertowej zespołu, który świętuje
25-lecie istnienia. Na koncercie

w Centrum Kultury publiczność
usłyszy piosenki z trzynastu
studyjnych albumów zespołu,
w tym najnowszej „Spiekoty”.
Nie zabraknie „Statków na niebie”,
„Znów jesteś ze mną”, „Kamień
i aksamit”, „Moje miasto nocą”,

Niemena pamięci
rapsodia żałosna
5 listopada o godz. 18:00 w Miejskim
Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu
odbędzie się koncert oraz promocja
płyty Bogdana Mizerskiego pt. „Niemena pamięci rapsodia żałosna”.
Tytuł jest odniesieniem do Bema
Pamięci Rapsod Żałobny Niemena
oraz III Symfonii Pieśni Żałosnych
H.M. Góreckiego. Płyta zawiera
kompozycję na kontrabas, taśmę
i elektronikę oraz autorski tekst
poetycki będący kolażem wybranych tytułów utworów z repertuaru
Niemena. Koncertowi towarzyszy
własna foto-wizualizacja artysty.

Bogdan Mizerski, artysta muzyk,
kontrabasista, kompozytor, autor
tekstów, producent. Eksperymentuje, łącząc kontrabas z elektroniką.
Od 1978 r., razem z poetą, tłumaczem i eseistą Tadeuszem Sławkiem
prezentuje niekonwencjonalne koncerty integrujące słowo z dźwiękiem
(tzw. eseje na głos i kontrabas).
Współpracował z Teatrem Witkacego w Zakopanem, Akademią
Ruchu, Wrocławskim Teatrem
Pantomimy, teatrem Elizabeth
Czerczuk w Paryżu.
Bilety: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy

czy „Kochać inaczej” w zupełnie
nowych aranżacjach.
De Mono to jedna z najpopularniejszych formacji muzycznych
w Polsce. Ich album „No Stress”
z 2010 r. osiągnął status Złotej
Płyty. Hity, takie jak „Życie to
Sen” czy „Jednym zdaniem” zaśpiewane przez Andrzeja Krzywego w duecie z Anną Dereszowską
doczekały się fantastycznych
teledysków i przez długie tygodnie nie schodziły z czołówek
radiowych list przebojów. „Póki
na To czas” – przebój promujący
płytę, był najczęściej granym
utworem w polskich rozgłośniach
radiowych w 2010 r. Piosenka
długo nie schodziła z czołówek
list przebojów: Radia RMF FM
i Radia ZET zdobywając tytuł
„Radiowego hitu roku”.
Bilety: 40 i 50 zł dostępne
na stronie ticketpro.pl. Więcej
informacji o jubileuszowej trasie
koncertowej na www.demono.pl
oraz funpage’u zespołu.
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Przygniotła ją
skrzynia
Tragedia w zakładzie pracy
w Łaziskach Górnych – 48-letnia
kobieta została przygnieciona
przez skrzynię.
Okazuje się, że miejsce pracy
może być bardzo niebezpieczne.
By doszło do tego wypadku wystarczyła chwila nieuwagi. Podczas
rozładunku samochodu ciężarowego wywróciła się skrzynia, która
przygniotła 48-letnią pracownicę.
Kobieta zmarła. Śledczy i prokuratorzy badają przyczyny i okoliczności tego nietypowego zdarzenia.

Zatrzymany znęcał się nad żoną
od trzech lat. 35-latek demolował
mieszkanie, wyzywał i bił żonę.
W 2011 roku trafił do zakładu
karnego za napad rabunkowy. Niedawno wyszedł z więzienia i pierwsze kroki skierował do mieszkania
żony. Był pijany i pobił kobietę.
Kiedy funkcjonariusze przyjechali
na miejsce, kobieta postanowiła
przerwać milczenie i złożyła zeznania. Po przesłuchaniu mężczyzna usłyszał zarzut znęcania
się nad żoną i kierowania gróźb
karalnych. Sąd zadecydował, że
krewki mężczyzna trafi na razie na
trzy miesiące do aresztu. Za znęcanie się grozi mu kara nawet do
5 lat pozbawienia wolności.

Wybuch gazu

Zginęli porażeni prądem
Dwaj młodzi mężczyźni zginęli
podczas próby kradzieży węgla
z pociągu w Rudzie Śląskiej.
Zostali porażeni prądem na
torowisku.

Do tragedii doszło na szlaku kolejowym w pobliżu ulicy Wspólnej
w dzielnicy Bielszowice. Policjanci
znaleźli leżące na torowisku ciała
dwóch mężczyzn. Według wstępnych ustaleń, pociąg towarowy
paraliż. Do akcji ratunkowej
użyto dźwigu.

Czołowe
zderzenie

Do wypadku doszło przy ulicy
Gliwickiej w Katowicach-Załężu.
Piesza została potrącona przez
tramwaj linii nr 20. Przy wyciąganiu kobiety spod pojazdu trzeba
było użyć dźwigu. Z informacji
policji wynika, że wtargnęła ona
nagle na torowisko. Wiadomo,
że poszkodowana doznała ciężkich obrażeń i trafiła do szpitala
w Sosnowcu. Tramwaje Śląskie
zorganizowały autobusową komunikację zastępczą.

Trzyosobowa rodzina zginęła
w tragicznym wypadku, do jakiego doszło na Drodze Krajowej nr
46 w Wyrazowie koło Blachowni.
Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że 35-letni mieszkaniec
Radomska kierując fordem focusem
z nieustalonych przyczyn zjechał na
przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył
się z samochodem ciężarowym.
W wyniku wypadku zginął kierowca samochodu osobowego, jego
35-letnia żona oraz 10-letnia córka.
Po zderzeniu droga przez kilka godzin była zablokowana.

z węglem stał na bocznicy, a jego
obsługa przygotowywała się do
odjazdu. Gdy maszyna ruszyła
mężczyźni znajdujący się na wagonach zostali porażeni prądem
z trakcji kolejowej, a następnie spadli na torowisko. Dwaj mieszkańcy
Zabrza w wieku 18 i 20 lat prawdopodobnie próbowali ukraść węgiel
z pociągu.
kobiet y. Policja usta liła, że
34-latek przyjechał do swojej
ciotki i poprosił ją o pożyczkę.
Kiedy kobieta odmówiła udusił
ją przewodem elektrycznym.
Ukradł 30 złotych, złotą biżuterię i kartę do bankomatu
wraz z PIN-em. Łącznie 4 tysiące złotych. Mężczyzna został
zatrzymany w Siemianowicach
Śląskich i usłyszał już zarzut
zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
Swoje postępowanie tłumaczył
problemami finansowymi.

Ustawiał trójkąt
ostrzegawczy
W miejscowości Łochynia koło
Częstochowy zderzyły się cztery samochody. Zginął 28-letni
kierowca.

Zabił ciotkę dla
pieniędzy

Wypadek
na torach

Problemy finansowe 34-latka doprowadziły do tragedii. Mężczyzna okradł i udusił swoją krewną
kablem.

W Katowicach kobieta wpadła
pod tramwaj, co spowodowało w mieście komunikacyjny

Do zabójstwa doszło w Skierniewicach, gdzie w mieszkaniu
znaleziono zwłoki 64-letniej

Do wypadku doszło na Drodze
Krajowej nr 1 w kierunku Warszawy. Chociaż wszystko wskazywało na to, że będzie to jedynie
niegroźna kolizja, skończyło się
na małym karambolu. Kierowca
Rovera najechał na tył ciężarówki, a następnie wysiadł z auta, by
ustawić za samochodem trójkąt
ostrzegawczy. Wówczas został
śmiertelnie potrącony przez
dostawczego volkswagena transportera. W volkswagena uderzył
citroen berlingo. Kierowcą rovera
był 28-letni mieszkaniec powiatu
częstochowskiego.

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu, do którego
doszło w Bytomiu. Gaz eksplodował w piwnicy budynku.

Zatrzymani
handlarze
narkotyków
W Chorzowie zatrzymano dwóch
dilerów, przy których znaleziono
amfetaminę.
Policjanci z Chorzowa dilerów obserwowali już od dłuższego czasu.
Pierwszy z nich został zatrzymany,
gdy w kieszeni miał schowane 5 gramów białego proszku, ale w jego
mieszkaniu znaleziono już 225
gramów amfetaminy. Zatrzymano
też 39-letniego mieszkańca powiatu
żywieckiego. W plecaku na tylnym
siedzeniu jego auta znajdowało się
prawie 107 gramów amfetaminy.
W sumie z zabezpieczonych środków odurzających można było
przygotować ponad 3300 działek
dilerskich. Obaj mężczyźni trafili
do policyjnego aresztu. Grozi im do
5 lat więzienia.

Znęcał się nad
żoną
W Katowicach zakończył się
koszmar kobiety, która od kilku lat była maltretowana przez
męża. Na szczęście damski bokser już trafił do aresztu.

Do wybuchu doszło przy ulicy
Pionierów. Ranna została 45-letnia
kobieta, która trafiła do szpitala. Po
opatrzeniu mogła wrócić do domu.
Na czas akcji strażacy ewakuowali
20 osób. Wezwany na miejsce inspektor nadzoru budowlanego, po
sprawdzeniu budynku, zezwolił
mieszkańcom na powrót do domów.
Gaz wybuchł w piwnicy budynku,
najprawdopodobniej bezpośrednią
przyczyną wybuchu była nieszczelność instalacji gazowej.

Napadali
na salony gier
Dwaj mężczyźni rabowali pieniądze ze śląskich salonów gier.
Zostali zatrzymani dopiero po
napadzie w Bytomiu.
Do napadu doszło przy ulicy Powstańców Warszawskich. Dwaj
zamaskowani sprawcy wtargnęli
do salonu gier. Pobili kasjerkę, a następnie przy użyciu łomów i siekiery
włamali się do automatów do gier.
Policja szybko ustaliła sprawców
napadu, których zatrzymano
w Katowicach i Świętochłowicach.
W mieszkaniach podejrzanych – 29
i 40-latka – zabezpieczono bilon,
a także narzędzia, którymi posługiwali się podczas akcji. Okazało
się też, że sprawcy napadli wcześniej
na pięć innych salonów gier w Bytomiu, Chorzowie oraz Radzionkowie.
Za popełnione przestępstwa grozi
im kara do 12 lat więzienia.
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Dla nich liczy
się tylko Barcelona!

Śląscy Cules mobilizują się przed Gran Derbi w Katowicach.

Najlepsi piłkarze świata rywalizują na legendarnym stadionie Camp Nou
w Barcelonie. Na trybunach ponad 90 tysięcy widzów, a wśród nich kibice
z... Katowic, Siemianowic Śląskich i Rudy Śląskiej, czyli „Śląscy Cules”.

Cules, to hiszpańska nazwa kibiców klubu FB Barcelony. Dotyczy fanów z całego świata, a od
2004 roku nieoficjalny fanklub
hiszpańskiego zespołu działa
też na Śląsku. Organizowały go
dwie osoby przy pomocy forum
internetowego. Na początku
było wspólne oglądanie meczów w pubie, dziś stała ekipa
„Śląskich Cules” liczy około 30
osób, które żywo włączają się
w działalność grupy.
Nad wszystkim czuwa Piotr
Prokop, który należy do fanów
Barcelony ze Śląska od początku. Mieszka w Siemianowicach
Śląskich, ale w jego żyłach płynie
katalońska krew. – Mam w szafie
piętnaście koszulek Barcelony. Do
tego jeszcze proporczyki, zegarki,
kubki, a także pościel. W przedpokoju wisi flaga Katalonii. Kibicuję
im od lat 90. Od pięciu lat jestem
też socios, czyli kibicem, który jest
jednocześnie członkiem klubu.
W związku z tym muszę płacić 150
euro rocznie, ale mam też wiele
zniżek i przywilejów. Między innymi dzięki temu mogłem dostać
bilety na mecz z Realem Madryt.
W Polsce jest tylko około 200 socios
– opowiada 28-latek.

Zamiast wakacji
na mecz do Barcelony
Każdy mecz Dumy Katalonii starają się oglądać razem w telewizji.
Przeżywają zwycięstwa i porażki.
Obecnie nie mają prawa do narzekań, bo ich klub w ostatnich latach
wygrał wszystkie możliwe trofea.
Raz w roku – najczęściej wiosną
– „Śląscy Cules” wybierają się do
Barcelony, żeby zobaczyć na żywo
swoją ukochaną drużynę. Taka wyprawa nie należy do najtańszych
i bardzo często trzeba na nią długo
odkładać. – Przelot w obie strony
zazwyczaj zamyka się w kwocie
500 zł. Hostel w Barcelonie można
znaleźć za 12 euro za dobę. Bilet na
mecz Barcelony to koszt około 70
euro. To już daje kwotę ponad 1000
zł, bo na miejscu jesteśmy zazwyczaj
5-6 dni. Do tego dochodzą wydatki
na jedzenie, picie czy zwiedzanie, które wynoszą kolejny 1000 zł. Można
więc śmiało powiedzieć, że wyjazd
na mecz Barcelony to koszt fajnego
urlopu za granicą – uważa Piotr.
Zobaczyć mecz Barcelony na
Camp Nou, to spełnienie marzeń
każdego fana. Nieprzypadkowo stadion ten traktuje się jak futbolową
świątynię. – To prawda, stadion
sprawia niesamowite wrażenie. Zupełnie inaczej ogląda się też popisy
Xaviego, Iniesty czy Messiego na
żywo. Jednak jeżeli chodzi o samą
atmosferę, to znacznie się ona różni

od tej, która panuje na polskich stadionach. Jak dla mnie jest trochę za
spokojnie i brakuje zorganizowanego
dopingu. Ludzie przychodzą przede
wszystkim oglądać dobry futbol
i oklaskują tylko piękne akcje – dodaje reprezentant „Śląskich Cules”.
Mimo to kibice ze Śląska każdy
mecz Barcy na Camp Nou traktują
wyjątkowo, ponieważ zdają sobie
sprawę ile czasu zajmuje zorganizowanie takiego wyjazdu. Ich marzeniem jest wspólny wyjazd na Gran
Derbi, czyli spotkanie z odwiecznym
rywalem z Madrytu, ale na razie niemożliwe jest zdobycie upragnionych
wejściówek dla całej grupy.
Gran Derbi w Katowicach
Na szczęście klimat prawdziwego
piłkarskiego święta, kiedy Barcelona gra z Realem Madryt, można
poczuć też w Katowicach. Są wspólne śpiewy, doping i odpalone race.
– Jak organizujemy oglądanie meczu w Oku Miasta, to przychodzi
nawet 200-300 osób. Przyjeżdżają
do nas z całej Polski i wspólnie
dopingujemy Barcelonę. Po spotkaniu, bez względu na wynik, impreza
trwa i na ulicach odpalamy race.
Co ciekawe Gran Derbi oglądają
z nami też fani Realu i jeszcze nigdy
z tego powodu nie doszło do żadnych
rozrób – opowiada Piotr. Może taki
sposób kibicowania warto spróbować przenieść z Katowic na Camp

Nou? – Myślę, że przypadłoby im to
do gustu. Na ostatnim meczu z Realem pojawił się chłopak z Katalonii,
który stwierdził, że atmosfera jest
tutaj zdecydowanie lepsza niż na
meczach Barcelony – dodaje 28-latek z Siemianowic.
Więcej niż klub
Działalność grupy nie kończy się tylko na futbolu. W zeszłym roku „Śląscy Cules” zorganizowali w Katowicach akcję oddawania krwi. Cieszyła
fot. Materiały prywatne
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się dużym zainteresowaniem, ale nie
mogło być inaczej, skoro krwiobus,
który stanął na katowickim rynku
miał barwy klubowe, czyli bordowogranatowe. – Trzeba pomagać w myśl
motta Barcelony: „Więcej niż klub”
i my trzymamy się tej zasady. Dlatego
działamy nie tylko na meczach, ale
też poza nimi – wyjaśnia Michał
Partyka. Niewykluczone, że akcja
zostanie powtórzona. Dołączyć
do grupy może każdy. Wystarczy
pojawiać się na meczach Barcelony, bo do ekipy należą też ludzie
z Zagłębia Dąbrowskiego. Nie przeszkadza im nazwa, bo jak mówią
nie ma sensu tworzyć sztucznych
podziałów. – Zawsze lubiłem oglądać
mecze Barcelony w większym gronie.
Sprawiało mi to dużą frajdę, dlatego
nie zaprzątałem sobie głowy jakimiś
animozjami, które są w polskiej piłce
klubowej. Nigdy nie odczuwałem
żadnej wrogości – wspomina Piotr
Górski z Sosnowca.
– Mnie i chyba nikogo od nas
nie spotkała jeszcze przykrość
z powodu sympatii do Barcelony.
Mam nadzieję, że tak zostanie, bo
interesuje nas tylko piłka nożna
– dodaje Piotr Prokop.
Wśród śląskich fanów dumy
Katalonii są też dziewczyny. Dla
Magdaleny Krajewskiej Barcelona to nie tylko klub piłkarski, to
także miejsce, które warto odwiedzić. – To jest fantastyczne miasto
z fantastyczną kulturą, architekturą
i klimatem. Do tego dochodzi jeszcze wspaniała kuchnia. Zachęcam
wszystkich do odwiedzenia stolicy
Katalonii, bo na pewno każdy
wyniesie wspaniałe wspomnienia z tego miejsca – podkreśla
Aleksandra.
„Śląscy Cules” mają dwie flagi,
które wywieszają podczas meczów
oraz własne gadżety, takie jak koszulki, bluzy czy szaliki. To że od
Barcelony dzieli ich ponad dwa
tysiące kilometrów nie ma znaczenia, bo kibicowanie jest dla nich
n
prawdziwą pasją.

Wizyta na Camp Nou to niesamowite przeżycie.
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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

