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Filmowcy
z zabrskiej szkoły
w Zabrzu można już
studiować na wydziale mediów,
aktorstwa i reżyserii.
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drugie życie
policjanta
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na emeryturę!
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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Koniec Straży Miejskiej
w Pszczynie?
W Pszczynie referendum zdecyduje o tym, czy w mieście pozostanie Straż Miejska. Jej likwidacji
domagają się działacze Kongresu
Nowej Prawicy, którzy pod obywatelskim wnioskiem o referendum
zebrali w sumie ponad 4 tysiące
podpisów. Teraz zapowiadają
kampanię informacyjną, w której
chcą przekonać mieszkańców
gminy do tego, że Straż Miejska w
Pszczynie jest zbędna.
Uchwałę o przeprowadzeniu
miejskiego referendum przyjęli na
ostatniej sesji Rady Miejskiej pszczyńscy radni. Najprawdopodobniej mieszkańcy Pszczyny do urn
pójdą 3 lutego przyszłego roku.
Co ciekawe, mimo że uchwałę w
sprawie referendum przyjęto, to
nie do końca jest pewne, że się
odbędzie. Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny - złożył bowiem
zawiadomienie do prokuratury o
możliwości popełnienia przestępstwa. Na liście popierającej
referendum jest bowiem jego
nazwisko, a burmistrz twierdzi, że
nigdy takiego autografu nie złożył.
Barbórka 2012 z TVS
Nie osobno, ale razem. Jak przed
laty. W tym roku Barbórka na
Śląsku będzie miała szczególny
charakter. Z inicjatywy telewizji
TVS i wicepremiera Waldemara
Pawlaka w dniu święta górników
zorganizowana zostanie wyjątkowa
uczta artystyczna. W zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca zbierze się
blisko dwa tysiące osób - pracowników Katowickiego Holdingu
Węglowego, Kompanii Węglowej,
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a
nawet Zagłębia Miedziowego. Obchody Centralnej Śląskiej Barbórki
będzie można zobaczyć na antenie
Telewizji Silesia już 4 grudnia o
godzinie 20.25.
Powstaje Park Naukowo-Technologiczny Silesia
Supernowoczesna bryła, pełna
innowacyjnych rozwiązań. Tak
w telegraficznym skrócie można
nazwać budynek, który powstaje
w katowickiej dzielnicy Brynów.
Swoją siedzibę będzie miał tutaj
Park Naukowo-Technologiczny
Silesia. Technologiczny Park
powstanie jako część obiektu biurowo-usługowego Brynów Center.
6 kondygnacji ma zająć ponad
11 tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni. Budynek naszpikowany będzie najnowocześniejszą
technologią i aparaturą. Jego
budowa i wyposażenie kosztować mają ponad 34 milionów zł.
Park Naukowo-Technologiczny
Silesia, to jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i ma służyć
przede wszystkim studentom i
naukowcom katowickiej uczelni w
prowadzeniu badań.
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Zamknięcie przejazdu kolejowego
sparaliżuje życie mieszkańców

Czas na kod pacjenta,
tylko kto za to zapłaci?

Jest nowa droga, szybki dojazd do
pracy, ale niebawem życie mieszkańców ulicy Urbanowickiej w Tychach
może wywrócić się do góry nogami.
Miasto wyremontowało im drogę,
którą przecinają tory kolejowe. Przejazd kolejowy ma zostać zamknięty,
a tym samym droga stanie się ślepa.
Jeśli nic się nie zmieni, mieszkańcy
w drodze do pracy będą musieli
nadrobić kilkanaście kilometrów.

upieczonym tatusiem i te tasiemki są
mocowane na rączkach noworodków
- tłumaczy Barbara Kowolik, położna
Szpitala Kolejowego w Katowicach.
Wkrótce podobne mocowane będą
też na rękach dorosłych pacjentów. Z
takiej opaski można odczytać nie tylko
dane pacjenta, ale i historię choroby
oraz leki z jakich korzysta. - Będzie to
wygodne zarówno dla szpitala, jak i dla
pacjenta. Łatwy będzie do odnalezienia
w razie czego - uważa Zofia Woźniak,
pacjentka.
To co dla pacjenta może wydawać
się bardzo wygodne, szpitale może
jednak uwierać. Zwłaszcza, że przez
nie - placówki na Śląsku będą musiały
zaciskać pasa. - Będziemy musieli ten
system wprowadzić, natomiast jest to
dla nas duży wydatek. Firmy przyjeżdżają, przedstawiają nam ofertę.
Sama drukarka kosztuje sześć tysięcy,
jedna drukarka - podkreśla Anna
Janik, naczelna pielęgniarka Szpitala Kolejowego w Katowicach. Żeby
sprzęt zadziałał prawidłowo potrzeba w pełni profesjonalnego systemu

Historia choroby, rodzaje podawanych leków, dane osobowe i grupa
krwi, a wszystko to w kilkucentymetrowym pasku. Od stycznia wszystkie
szpitale mają wprowadzić nowatorski system identyfikacji pacjentów.
Paski z kodem kreskowym zastąpią
papierowe dokumenty. Resort zdrowia twierdzi, że w ten sposób dogonimy Europę. Szpitale alarmują,
że choć zmiany są potrzebne, nowy
system utopi je w długach. Bo za
paski zapłacą z własnej kieszeni.

O

graniczona widoczność i brak
rogatek. Już raz zakończyło
się to wjazdem samochodu
prosto pod pociąg. Marcin Paździorek
był na miejscu, gdy doszło do wypadku. To jego zdaniem nie pierwsza
taka niebezpieczna sytuacja na tym
przejeździe. Jak mówi, kierowcy narażani są tu na duże niebezpieczeństwo.
- Głównym problemem w tym miejscu
jest wysoki płot i wystające krzaki.
Z wypadku, który niedawno miał
miejsce było widać, że kobieta która
wjechała pod pociąg, miała ograniczoną widoczność - stwierdza Marcin
Paździorek, 112 Tychy z Tyskich Służb
Ratowniczych.
Problem dwa lata temu dostrzegł
Urząd Miasta. Wtedy urzędnicy
zwrócili się z prośbą do PKP PLK o
zamknięcie tego przejazdu. - Władze
miasta zgłosiły nam, że chcą wybudować nowy przejazd kolejowy łączący
ulicę Serdeczną z Oświęcimską i wówczas doszliśmy z władzami miasta do
porozumienia, że odbędzie się to w
ten sposób, że powstanie nowy przejazd, ale zgodnie z prawem sąsiedni

Ze
przejazd zostanie przekwalifikowany
na przejście do pieszych - wyjaśnia
Krzysztof Łańcucki, rzecznik prasowy PKP PLK. Zgodnie z prawem
dwa przejazdy kolejowe w odległości
trzech kilometrów nie mogą funkcjonować. Miasto zapomniało o prawie i
mieszkańcach, bo ci z ulicy Urbanowickiej o planach dowiedzieli się na
samym końcu. - Nie było żadnych
konsultacji na temat jego zamykania.
O tym, że przejazd będzie zamknięty
dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie
i to z innymi źródeł - mówi Jakub
Chełstowski, radny miasta Tychy.

Dla setek mieszkańców tej dzielnicy oznacza to zamknięcie drogi
na szybkie dotarcie do pracy. Miało
być inaczej, bo miasto niedawno
wyremontowało drogę. - Jest chodnik zrobiony, ulica wyremontowana,
pieniądze poszły na to spore, bo parę
milionów i miało to być ułatwienie dla
mieszkańców - mówi Dariusz Strugała, mieszkaniec ulicy Urbanowickiej.
Pieniądze mieszkańców w przypadku
zamknięcia przejazdu zostaną wyrzucone w błoto. Takiego scenariusza boi
się Henryk Goj, który kilka metrów
od przejazdu prowadzi gospodarstwo

Zagubiona Hiszpanka
Przez ponad dwie godziny podróżowała autobusami po Śląsku, bo nikt
nie potrafił udzielić jej informacji,
gdzie jest i jak dostać się do domu.
Hiszpanka Maria, mimo że w Katowicach mieszka już od pół roku,
jest świetnym przykładem na to, że
obcokrajowcom podróżującym po
Polsce na pewno nie jest łatwo.

W

szystko miało być zgodnie
z planem, ten sam przystanek co zwykle i ten sam
autobus. Przykład Marii pokazuje
jednak, że podróż z centrum Katowic do oddalonej o kilka kilometrów
dzielnicy może być drogą przez mękę.
- Wsiadłam do tego autobusu co zwykle, jak zawsze czekałam aż dojedziemy na Nikiszowiec, ale ten autobus
pojechał w jakimś innym kierunku,
przez miejsca których nie znałam mówi Maria Jose Pozo Gil. Bo znać

nie mogła. Maria przyjechała do nas
z Hiszpanii, jest wolontariuszką w
Katowicach od kilku miesięcy. W podróży z przygodami po praktycznie
całej aglomeracji nikt nie potrafił jej
pomóc. Pasażerowie i kierowca nie
znali prostszej drogi do domu. - Zawsze udzielamy tej informacji, zawsze
pomagamy, staramy się pomóc, na

ile potrafimy - stwierdza Adam Bat,
kierowca autobusu.
Ale w tym przypadku na drodze do
szczęścia stanęła bariera językowa. Ona
po angielsku, oni tylko po polsku. Na
dodatek jedna mała literka w rozkładzie jazdy zmieniającą całkowicie trasę.
- Rozkłady jazdy są przetłumaczone na
język angielski. Można je odczytywać w

rolne. Dla niego zamknięcie przejazdu
oznacza dodatkowe straty. - Wszystkie
pola, które mam, są po drugiej stronie
torów. W związku z tym koszta wzrosną znacząco, bo raptem do pola mam
teraz 150 m, a urosnąć mi to może do
3 km - mówi.
Urząd Miasta sprawy komentować nie chciał. W PKP PLK udało
nam się dowiedzieć, że nic nie jest
jeszcze przesądzone. Władze miasta i spółka ponownie mają usiąść
do rozmów. Rozmów, do których
zaproszeni powinni być również
mieszkańcy.
różnych wersjach językowych, dostępne
są angielska, niemiecka i rosyjska - informuje Anna Koteras, KZK GOP. Niestety dostępne jedynie w Internecie, na
przystankach obowiązuje tylko jedna
wersja. Problem jest nieco szerszy, bo
i na dworcu kolejowym z obcokrajowcem nie sposób się dogadać. - Jest
tu trochę tych kas i może być problem
dla obcokrajowca. Nie wiem jak tu jest
z językiem, ale mojego męża, który jest
obcokrajowcem tutaj bym samego nie
zostawiła - stwierdza Izabela Mróz,
pasażerka.
Mimo że chęci nam nie brakuje,
z językami obcymi pracownicy kolei
i PKM-ów wciąż są na bakier. Brakuje też czytelnych wskazówek dla
coraz liczniej odwiedzających nasz
region obcokrajowców. Te w zrozumiałych dla nich językach z pewnością
ułatwiłyby im podróżowanie. Pozostaje jeszcze inna droga. Maria i wszyscy
decydujący się na przyjazd do Polski
obcokrajowcy powinni jak najszybciej,
zgłębić tajniki polskiej gramatyki i
ortografii.

specjalnym dowodem tożsamości, małego Oliwiera,
który właśnie przyszedł
na świat w Szpitalu Kolejowym w
Katowicach, z nikim nie da się pomylić. - Oznaczamy czy to jest córka,
czy to jest syn. Data, także te informacje na takim paseczku muszą się
znaleźć. Mama czyta razem ze świeżo

komputerowego, czytników kodów
kreskowych, także tysięcy takich
opasek. Dla każdego szpitala to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych
rocznie. Tymczasem autor projektu,
resort zdrowia, mimo wszystko nowy
system zachwala: Omawiane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w
innych krajach Unii Europejskiej w
ramach procedur służących ograniczenia ryzyka pomyłki, której konsekwencje mogą być bardzo poważne
dla zdrowia pacjenta.
Elektroniczna identyfikacja pacjentów ma wejść życie już od stycznia. - Jest już pewna grupa szpitali.
Szacuję, że nie więcej niż pięć procent
szpitali w kraju, które przed wejściem
w życie ustawy o działalności leczniczej
i rozporządzenia, wdrożyły sobie taki
system - stwierdza Barbara Kukuczka,
firma „Jantar”.
Większość śląskich placówek ma
długi i z zakupem drogiego sprzętu
się wstrzymuje. - Siłą rzeczy, będzie
to zrobione z tych środków, które są
dzisiaj przeznaczone na zakup leków,

na zakup nici, na zakup skalpeli, bo
nie ma innych środków finansowych.
Narzucanie jakichkolwiek realizacji
tych pomysłów bez zapewnienia środków finansowych na ich zrealizowanie
jest nieporozumieniem - odpowiada
Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. O porozumienie
będzie trudno, ale nowy system może
znacznie usprawnić pracę palcówek,
w których dochodzi do groźnych dla
zdrowia błędów lekarskich. Adwokat
Rafał Machecki już nieraz wywalczył
odszkodowanie od szpitali na rzecz
niewłaściwie leczonych pacjentów.
Nowy system identyfikacji chorego
to jego zdaniem trafiona inwestycja.
- Opłaca się uszczelniać, opłaca się
ubezpieczać i zabezpieczać się w ten
sposób, bo wydaje mi się, że ilość tych
spraw będzie rosła. Także szpitale będą
coraz częściej pozywane.
Bezpieczeństwo pacjentów, tak
jak ich zdrowie warte jest każdych
pieniędzy. Pytanie tylko czy na zdrowie wyjdzie szpitalom nakładanie na
nie kolejnych finansowych obciążeń.

Hitler z okładki zachęcał do strajku
Adolf Hitler z miłym uśmiechem
na twarzy, otoczony gromadką
radosnych dzieci. To nie propagandowa gazetka ścienna sprzed
ponad 70 lat, a okładka Kuriera
Związkowego - organu prasowego
Wolnego Związku Zawodowego
„Sierpień 80”. Takie właśnie gazetki trafiały do rąk mieszkańców
regionu, którzy przez związkowców
byli zachęcani do poparcia idei
strajku generalnego, jako ostrzeżenia dla rządu.
- Sytuacja społeczna, to sytuacja skrajnie skrajna i skrajna jest
ta okładka naszej gazety. Ponieważ
państwo Donalda Tuska jest nawet
gorsze niż państwo Hitlera - uważa
Patryk Kosela, WZZ „Sierpień 80”.
W rolę dziennikarza przebrał się
tym razem przewodniczący Sierpnia
80. Znany już z radykalnych treści.
Związkowy ogień piórem zamienił

na słowo. Przyrównał - system Korei
Północnej do tego, który obecnie u
nas panuje. Retoryka wielokrotnie
używana. Na przykład znak równości
postawiony między aresztowaniem
samotnej matki z Opola, a rozstrzelaniem północnokoreańskiego ministra pociskiem moździerzowym. - W
polskim przypadku takim strzelaniem
z moździerza do człowieka było to, co
zdarzyło się w Opolu z panią Joanną
W. Tam też nie zastosowano normalnych mechanizmów, tylko zmieciono
ją z powierzchni ziemi z moździerza
- stwierdza Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ „Sierpień 80”.
Spory kaliber to również okładka
gazety. Zdjęcie Hitlera z dziećmi, które
miało ocieplić wizerunek przywódcy. - To jest zdjęcie zrobione jeszcze w
okresie pokoju, kiedy nie było wojny, bo
Hitler zrobił się wtedy bardziej nerwowy. Zwłaszcza w tych późniejszych latach, kiedy Niemcy zaczęły przegrywać

- tłumaczy Damian Recław, kierownik
działu historii Muzeum w Gliwicach.
Według śląskich przedstawicieli Platformy Obywatelskiej Sierpień 80 w
ten sposób postawił się na przegranej
pozycji. - Takimi metodami posługiwano się za Goebbelsa i Hitlera obrażając
polskich polityków. Obrażając w takich
periodykach przed wojną naszych premierów, naszych ministrów. Sierpień
80 po raz kolejny pokazał, że nie jest
godnym partnerem do jakichkolwiek
rozmów - oznajmia Wojciech Saługa,
poseł, Platforma Obywatelska.
Ale żeby być zauważonym trzeba
przebić to, co działo się dotychczas.
A że ostatnie dni upłynęły pod znakiem narodowej bitwy w Warszawie
podczas obchodów 11 listopada, to
retoryka stosowana na Śląsku nie
mogła zbyt od niej odbiegać. - Wydaje
mi się, że w takim demokratycznym
porządku państwa prawa, taka manipulacja nie powinna mieć miejsca. Z

Silesia Informacje

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

Silesia Cafe

poniedziałek–piątek 15:45

drugiej strony istnieje wolność słowa i
każdy może pisać to, co mu się żywnie
podoba. Pytanie czy ten sposób pisania
i manipulowania swoich poglądów
odzwierciedla rzeczywistą sytuację
- zastanawia się dr Piotr Kulas,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
A to już kwestia mocna indywidualna, jak ta przy okazji doboru
środków jej wyrażania.

W skrócie z
KZK GOP szykuje podwyżki
Już mogą zacząć się martwić
pasażerowie komunikacji miejskiej
w aglomeracji. Obsługujący większość linii KZK GOP, planuje od
marca przyszłego roku wprowadzić 8-procentową podwyżkę cen
biletów. W KZK GOP wciąż nie
wiedzą, czy datą wprowadzenia
podwyżek będzie marzec, czy
kwiecień 2013 roku. Za to wiedzą
na pewno, że bilety podrożeją o 8
procent. Przyczyny podwyżki są
takie same jak tej, z kwietnia 2012
roku, czyli rosnące ceny paliw i
usług świadczonych przez przewoźników. Nową taryfę - zanim
wejdzie w życie - muszą jeszcze
zaopiniować związki zawodowe i
organizacje zajmujące się pomocą
niepełnosprawnym. Pewne jest
jeszcze jedno. Podwyżki będą
wprowadzane każdego roku,
aby rozkładać ich wysokość i nie
uderzać wysokimi wzrostami cen
po kieszeniach pasażerów.
Związkowcy protestowali
w Katowicach
„Nie strasz Donald reformami, bo
puścimy cię z torbami”. W całej
Europie domagano się godnej pracy.
W Katowicach na ulice wyszło około
tysiąca przedstawicieli wszystkich
central związkowych działających
w naszym regionie. Ich zdaniem to
prolog przed planowanym na początek roku strajkiem generalnym.
To była część ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej. Polscy związkowcy
łączyli się w ten sposób ze swoimi
kolegami z innych krajów Unii
Europejskiej, którzy przeprowadzili
w wielu krajach strajki generalne.
Największe manifestacje w Polsce
zorganizowano w Warszawie i Katowicach. Związkowcy sprzeciwiali
się brakowi ochrony miejsc pracy,
nieprzeciwdziałaniu rosnącemu
bezrobociu, akceptowaniu patologii
umów śmieciowych, prywatyzowaniu ochrony zdrowia czy też
przeciwko likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach o
szczególnym charakterze.
Ślązak za sterami Dreamlinera
Boeing 787 Dreamliner jest już w
Polsce. To największa maszyna,
jaką mają Polskie Linie Lotnicze.
Dreamlinera przyprowadził ze
Stanów Zjednoczonych pochodzący ze Śląska znakomity polski
sportowiec - Jerzy Makula. To
siedmiokrotny mistrz świata w
akrobacji szybowcowej. Polak jest
jednym z czterech europejskich
pilotów, którzy zasiedli za sterami
wielkiego Boeinga 787.
Przez kilka dni na przełomie
listopada i grudnia, Dreamlinera
będzie można podziwiać także
w Pyrzowicach. Na Śląsku piloci
będą ćwiczyć starty i lądowania
przed inauguracyjnym lotem z
Warszawy do Pragi, który odbędzie się 14 grudnia.
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Filmowcy z zabrskiej szkoły
W Zabrzu można
już studiować
na wydziale
mediów,
aktorstwa i
reżyserii. Na
przyszłych
żaków czeka
odnowiony
budynek
Wyższej Szkoły
Technicznej, a
w przyszłości
aktorskiego
warsztatu
ma ich uczyć
sam Daniel
Olbrychski.

U

roczysta inauguracja
roku akademickiego
to moment, na który
długo czekały zarówno
władze uczelni, jak i miasta. 45
studentów rozpoczęło naukę w
nowym budynku Wyższej Szkoły
Technicznej w Zabrzu, w którym
mieści się należący do niej wydział
mediów, aktorstwa i reżyserii.
Odnowiony Kwartał Sztuki
Filia Wyższej Szkoły Technicznej znajduje się w odnowionym i
zmodernizowanym budynku przy
Parku Hutniczym 3-5 w bezpośrednim sąsiedztwie Filharmonii
Zabrzańskiej i Teatru Nowego. Te
wszystkie instytucje tworzą tak
zwany Kwartał Sztuki. Przyszli
artyści będą uczyć się w Zabrzu
na razie na trzech kierunkach: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria oraz
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. - Jest to drugi wydział
uczelni, którego wizytówką są niszowe kierunki medialno-artystyczne. W nowo wyremontowanej siedzibie wydziału w Zabrzu znajdują
się nowoczesne sale wykładowe,
sala kinowa, montażownie, studio
radiowe, aule, pracownie dydaktyczne, pracownie komputerowe i
serwerownia. W zawodzie reżysera,
aktora, czy dziennikarza wybić się

Wydział Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu został oficjalnie otwarty dla studentów

jest trudno, ale liczymy, że możemy
w tym pomóc młodym ludziom.
Mamy nadzieję, że specjalnie opracowany program nauczania tych
kierunków stanie się wizytówką
wydziału – mówi Aleksander
Gortat, dziekan Wyższej Szkoły
Technicznej.
Nowa placówka edukacyjna
w Zabrzu ma służyć nie tylko
studentom. To także początek
wielu społecznych i kulturalnych
inicjatyw dla mieszkańców miasta.
- W tym pięknym budynku będą się
nie tylko kształcić studenci. Prowadzone tu będą warsztaty i szkolenia. Mieścić się tu będzie również
Ośrodek Kultury i Edukacji, poradnie psychologiczne czy prawne.
Znajdujemy się w Kwartale Sztuki
i działalność uczelni będzie się w tę
ideę wpisywać. Planujemy między
innymi zorganizowanie w Zabrzu
festiwalu filmowego – powiedział
prof. Andrzej Grzybowski, rektor
Wyższej Szkoły Technicznej.
Szansa dla miasta
Podczas uroczystej inauguracji
nie mogło zabraknąć prezydent
Zabrza. Dla śląskiego miasta to inwestycja, która może przyciągnąć

tutaj młodych ludzi. - Cieszę się, że
od nowego roku akademickiego, w
Kwartale Sztuki w Parku Hutniczym w Zabrzu naukę rozpoczną
studenci nowego wydziału mediów,
aktorstwa i reżyserii. Rozpoczęcie
działalności tak innowacyjnego
kierunku studiów jest zarówno dla
uczelni, jak i dla Zabrza doniosłym
wydarzeniem. Media, aktorstwo
i reżyseria to kierunek niezwykle
unikatowy, ciekawy i ambitny.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu
zdobywanym u państwa na uczelni
studenci będą mogli rozwijać swoje
pasje i odkrywać drogę do rozwoju
naukowego i zawodowego - podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza.
Do tej pory kierunki takie, jak
reżyseria oraz realizacja obrazu
filmowego, telewizyjnego i fotografia można było studiować w
województwie śląskim tylko na
Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Przeważnie
oznaczało to, że z powodu dużej
ilości chętnych i braku wolnych
miejsc, wielu młodzi ludzi musiało
zrezygnować ze swoich wymarzonych studiów. - Nastawiam się na
współpracę, nie na konkurencję.
Zważywszy, że jest jednak bardzo

dużo kandydatów na te kierunki, możemy współpracować oraz
uczyć się wzajemnie - twierdzi prof.
Krystyna Doktorowicz z Wydziału
Radia i Telewizji UŚ.
Aktorstwo w przygotowaniu
Podczas inauguracji roku
akademickiego WST w Zabrzu
gościem specjalnym był Radosław
Pazura. Aktor znany między
innymi z takich produkcji jak
„Operacja Samum” czy „Sfora:
Bez litości” wygłosił wykład.
Podkreślił, że przed studentami
wiele pracy, jeżeli chcą osiągnąć
sukces w zawodach, w których
nie jest łatwo się wybić. - Macie
niesamowite warunki do tego, aby
się rozwijać. Ale sam sprzęt, to nie
wszystko. Budynek ten powinna
wypełniać właściwa atmosfera. A
ona zależy już tylko od Was – zaznaczył Radosław Pazura.
Pazura był w Zabrzu nieprzypadkowo. Władze uczelni
planują, że już w przyszłym roku
akademickim w filii zabrzańskiej
uczelni studiować będzie można
także aktorstwo. To kierunek, który do tej pory dostępny był tylko
Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz

Wrocławiu. - W trakcie procesu
dydaktycznego stawiamy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu
przy zachowaniu wysokiego poziomu teorii. Współpracujemy w
tym celu z wieloma instytucjami.
Dlatego podobne założenia będą
dotyczyły także aktorstwa. Ten
kierunek to naturalna kontynuacja
dotychczasowego rozwoju wydziału. Przypomnijmy - jego siedziba
mieści się w zabrzańskim Kwartale
Sztuki - w Parku Hutniczym nieopodal Teatru Nowego. Właśnie z
tą instytucją zamierzamy bardzo
ściśle współpracować w trakcie
tworzenie nowego kierunku. Do
naszego pomysłu spontanicznie
zapaliło się także wiele znanych postaci polskiej sceny, między innymi
Daniel Olbrychski, czy Edward Linde-Lubaszenko. Zewsząd docierają
do nas sygnały o słuszności tego
przedsięwzięcia. Naszemu regionowi jest potrzebny silny dydaktyczny
ośrodek medialno-artystyczny –
wyjaśnia Aleksander Gortat.
Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu kosztowała ponad
12 milionów zł. Cały projekt był
jednak współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie aż
10,5 milionów zł.
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Młodzi policyjni emeryci rozpoczynają nowe życie. Zawodowe życie.

drugie życie policjanta
zarobią więcej niż 130 proc. średniej
płacy, tracą emeryturę!
Dorabiają na potęgę

Obchody święta policji.

W świetle wciąż jeszcze obowiązującego prawa
emerytalnego, już nawet 34-letni policjant może przejść
na emeryturę! Wystarczy bowiem 15 lat służby, by
nabyć prawo do świadczenia. Przez resztę życia można
nic nie robić albo rozpocząć drugie życie zawodowe.
Większość młodych policyjnych emerytów wybiera
właśnie tę drogę. Pracują jako ochroniarze, ale są też
elektrykami, budowlańcami czy nawet górnikami!
Po szkole do służby
Jeszcze kilkanaście lat temu
policyjne szeregi zasilali głównie absolwenci szkół średnich, techników
i liceów, rzadziej byli to absolwenci
szkół wyższych. Studia kończyło się
ewentualnie już w trakcie służby.
Niektórzy pracę zaczynali już nawet
jako 19-latkowie. Do stażu wlicza im
się nauka w szkółce policyjnej. Teoretycznie więc już nawet 34-latek może
przechodzić na emeryturę.
Próbowaliśmy dowiedzieć się
w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, jaki jest średni wiek
przechodzących na emeryturę. Usłyszeliśmy, że wyciągnięcie średniej z
jednego roku może zająć nawet kilka
dni. Sięgnijmy więc do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje
się, że aż 6,5 tysiąca mundurowych
emerytów nie skończyło jeszcze 40
lat. 44 tys. nie ma pięćdziesiątki. Wiek
emeryta ze śląskiego garnizonu nie
odbiega od średniej krajowej. Świadczenia emerytów mundurowych są

wyższe niż w ZUS czy KRUS. Po krótkiej, 15-letniej służbie wynoszą nawet
2 tys. zł, a średnio 2,9 tys. zł. To jednak
nie koniec przywilejów. Mundurowi
emeryci spokojnie mogą dorabiać. I to
bez większych ograniczeń! Co najwyżej stracić mogą 25 procent emerytury.
Ale tylko w przypadku gdy osiągną

dodatkowy przychód między 70 a
130 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia! Oczywiście, w praktyce nie traci niemal nikt. Bo emeryt
- policjant będzie miał na umowie
„bezpieczną” kwotę, a resztę dostanie prosto do kieszeni... Wystarczy
wspomnieć, że w ZUS-ie ci, którzy

Niemal sto procent emerytowanych funkcjonariuszy dorabia sobie
po przejściu do cywila. Naturalną
ścieżką są dla nich agencje i biura
ochrony, stają się detektywami, szukają zaczepienia w strażach miejskich
i gminnych.
Ale nie tylko. Rozmawialiśmy z
emerytowanym oficerem Centralnego
Biura Śledczego (lat 42, na emeryturze od dwóch lat). Mężczyzna, z
wykształcenia elektryk, dorabia w...
firmie okołogórniczej. - Nie było łatwo
dostać tę robotę, bo „na dole” wciąż są
nieprawidłowości, jakieś zaniedbania,
więc kiedy spojrzeli w moje papiery,
mieli wątpliwości. W końcu jednak
udało się. Przekonałem mojego obecnego pracodawcę, że zapominamy
o tym, co wcześniej robiłem. Dzięki
temu mam i emeryturę - blisko cztery
tysiące złotych, i pensję - niemal drugie tyle. Teraz naprawdę czuję, że żyję.
Kończę budować dom, czekam na
drugie dziecko - mówi oficer w cywilu,
śmiejąc się ze swoich kolegów, którzy
pracować będą do 67. roku życia. - I
tylko czasem dopada mnie refleksja,
że przecież moje doświadczenie mogłoby się jeszcze przydać. Jeśli nie na
pierwszej linii frontu, to na przykład w
szkole policyjnej - mówi emerytowany
oficer.
Jego kolega, z komendy powiatowej policji w Rybniku, przeszedł
na emeryturę kilka miesięcy temu.
Zajmuje się budową... kominków.
- Zbudowałem u siebie, komuś się
spodobało i tak to się zaczęło. Kiedy
pojawiły się perspektywy zarabiania
pieniędzy, postanowiłem odejść ze
służby, a wolny czas, którego teraz
mam więcej, poświęcić dzieciom
- mówi.

Praca policjanta, głównie tego na pierwszej linii frontu, jest niebezpieczna. Ale też funkcjonariusze szybko odchodzą na emerytury.

Kilkanaście lat temu komendant
policji w Rybniku przeszedł na emeryturę. Zrezygnował ze stanowiska,
tłumacząc się m.in. złym stanem
zdrowia. Potem prowadził m.in. biuro
porad obywatelskich. Byli policjanci
pracują w stowarzyszeniach, są radnymi miejskimi.
Są patologie
Emerytura policjanta wyliczana
jest na podstawie ostatniej pensji.
Wlicza się do niej również dodatki
służbowe za należyte wykonywanie
obowiązków. I pojawiły się patologie.
Kilka miesięcy temu w dolnośląskiej
policji wybuchł skandal. Okazało się,
że odchodzący na emeryturę wysocy
funkcjonariusze w ostatnich dniach
swojej pracy dostali wysokie dodatki
motywacyjne, dzięki czemu będą mieli wyższe emerytury! Jak wyliczyła
„Gazeta Wyborcza”, mogło chodzić
nawet o ponad 7 tysięcy złotych wyższej odprawy i blisko tysiąc złotych
miesięcznie więcej na emeryturze!
Czas zmian
System będzie się zmieniał. Sejm
przegłosował reformę emerytur mundurowych. Funkcjonariusze, którzy
wstąpią do służby od przyszłego roku,
nabędą uprawnienia emerytalne po 55
roku życia i 25 latach służby. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60
proc. podstawy jej wymiaru i za każdy
rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna
emerytura będzie mogła wynieść 75
proc. pensji.
Jak dotychczas, emerytura będzie
mogła być podwyższana o 0,5 proc. za
każdy pełny miesiąc pełnienia służby
na froncie w czasie wojny oraz w strefie
działań wojennych. Nie przewidziano
łączenia emerytury z rentą.
Tekst i zdjęcia:
Antoni Strzelecki
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Pierwsze pozytywne
zmiany na Pilsku narciarze
odczują już tej zimy, jednak
w ciągu najbliższych
kilku lat tamtejszy
Ośrodek Narciarski czeka
prawdziwa rewolucja, która
ma zmienić Korbielów w
jeden z najprężniejszych
kurortów w Beskidach. A
wszystko to dzięki nowemu
właścicielowi - spółce
CTE, która zaledwie parę
miesięcy temu w drodze
przetargu kupiła kompleks
od Gliwickiej Agencji
Turystycznej za blisko 11
milionów złotych.

C

TE jest spółką należącą do holdingu
Linter Group. W dziedzinie turystyki ma spore doświadczenie, udokumentowane licznymi sukcesami.
Posiada obiekty wypoczynkowe nad morzem,
na Mazurach, a parę lat temu w beskidzkiej
Istebnej uruchomiła kompleks Zagroń, który szybko stał się renomowanym centrum
wypoczynkowym - miejscem, gdzie każdy
znajdzie sposób na atrakcyjne spędzenie czasu
i podreperowania zdrowia.
Ambitne plany
w zgodzie z naturą
Jeszcze bardziej atrakcyjne plany ma inwestor względem Pilska - jednego z największych
kompleksów narciarskich w Polsce. Do zagospodarowania jest prawie 20 kilometrów tras z
10. wyciągami i miejscami wypoczynkowymi.
Właśnie trwa modernizacjia ośrodka wczasowego Jontek. W planach jest między innymi
budowa parku wodnego i unowocześnienie
istniejącego już basenu krytego. W miejscu
starych domków letniskowych ma powstać
kolejny obiekt. Rozbudowany też zostanie sam
Jontek. - Plany są naprawdę poważne. Chcemy
zrobić z tego miejsca ośrodek z prawdziwego
zdarzenia – nie tylko zimowy, ale całoroczny
– mówi Janusz Waszut, kierownik ośrodka.
Pilsko w najbliższych latach ma się zamienić
w nowoczesną stację narciarską. A nowoczesna
w rozumieniu inwestora to taka, która kładzie
duży nacisk na ochronę przyrody. - Kiedy po
raz pierwszy stanąłem pod Pilskiem nie wierzyłem, że jestem w Polsce. Był środek zimy, ze
dwadzieścia stopni mrozu, śnieg i słońce. Widok
był tak piękny, że obiecałem sobie iż zadbamy o
przyrodę tej pięknej góry i pozbędziemy się stąd
wszystkiego, co ją niszczy - wspomina Leszek
Łazarczyk, jeden ze współwłaścicieli CTE.
Każda inwestycja prowadzona więc będzie
w oparciu ekspertyzy określające jej wpływ
na środowisko naturalne. Ale to nie wszystko
- trasy mają być oświetlane dzięki zasilaniu
energii słonecznej, a stare - hałaśliwe wyciągi

PILSKO
nie tylko dla narciarzy

zastąpione zostaną nowymi, z wyprzęganymi
krzesełkami. W planach są dwie, sześcioosobowe kolejki krzesełkowe: z Polany Strugi na
Halę Miziową oraz z Kamiennej, z okolic Jontka
ponad halę Buczynka. W miejsce orczyka na
Kopiec, znajdujący się ponad Halą Miziową
prawdopodobnie pojawi się całoroczny wyciąg krzesełkowy, który spełni dwie funkcje:
przyciągnie turystów na stok także latem, a do
tego ochroni roślinność tej części góry przed
niszczeniem i zadeptywaniem.
Konieczna współpraca
z gminą
- To czy do Pilska powróci okres świetności
zależeć będzie w dużym stopniu także od mieszkańców Korbielowa. Na pewno należy rozwinąć
atrakcyjną ofertę na lato, ponieważ zima trwa u
nas coraz krócej i trzeba przyciągnąć turystów
przez pozostałą cześć roku - uważa jeden ze
współwłaścicieli firmy CTE.
Wydaje się, że współpraca z miejscowymi
władzami ma szanse na dobre relacje. - Cieszę
się, że obiekty Pilska przejęła firma z pomysłem,
doświadczeniem popartym sukcesami i zapałem.
Zabiegałem o to od dłuższego czasu, ponieważ
Ośrodek zaczynał już podupadać i zamiast
przyciągać turystów, bardziej ich odpychał –
mówi Marian Czarnota, wójt gminy Jeleśnia.
Miejscowi także cieszą się, że Pilsko,
po trzech nieudanych przetargach wreszcie
znalazło nowego właściciela. Skarżą się, że
przez ostatnią dekadę gmina systematycznie
podupadała, parkingi, które jeszcze przed
dziesięciu, piętnastu laty pękały w szwach,
ostatnio świeciły pustkami, a turyści zaglądali
tu coraz rzadziej. Nawet miłośnicy białego
szaleństwa omijali Korbielów, bo starzejące
się urządzenia wciąż się psuły. -Turyści zawsze
dzielą się na trzy rodzaje tych co przyjeżdżają
tu pić, chodzić po górach i jeździć na nartach.
Znając inwestycje pana Łazarczyka wiem, że
zrobi to na miarę XXI wieku. Ja mu jak najlepiej
życzę, choć szkoda że tak późno. Wszystko tu
jest tak stare, że pamięta chyba jeszcze czasy
PRL. Tyle, że turystów jest o wiele mniej niż
wtedy. Kiedyś, przyjeżdżało tu przez weekend
5-7 tys. ludzi a teraz jak przyjedzie tysiąc, to jest
dobrze. Przyjezdni narzekają że czasem trzeba
iść zamiast jechać i muszą się męczyć. Jednak
nie chodzi tylko o ośrodek, ludzie w portfelach
mają coraz mniej pieniędzy a jak już przyjadą
to wymagają warunków alpejskich – mówi
Władysław Wrzeszcz, właściciel karczmy Pod
Borami.
Teraz ma być inaczej. Zarówno mieszkańcy
Jeleśni, jak i wójt nie ukrywają, że wiele sobie
obiecują po nowym właścicielu Pilska – Unowocześnienie Ośrodka to szansa dla całej gminy,
ponieważ w ten sposób napędzony zostanie tak

bardzo potrzebny nam ruch turystyczny, a to z
kolei sprawi, że potrzebne będą nowe miejsca
pracy – wyjaśnia wójt Marian Czarnota.
Wójt co prawda liczy na CTE i Pilsko,
ale nie siedzi z założonymi rękami. Gmina
zaprosiła studentów Politechniki Śląskiej aby
zaprojektowali ciekawe tereny rekreacyjne
w centrum Korbielowa. Dwunastu młodych
architektów pracuje nad pomysłem jak zagospodarować centrum. Ich opiekun – dr inż.
arch. Jerzy Wojewódka podziela opinię Leszka
Łazarczyka, iż trzeba przyciągnąć turystów też
poza sezonem narciarskim. – Korbielów żyje
zimą, latem jest gorzej. Potrzebna jest tu inwestycja, która przyciągnie amatorów aktywnego
wypoczynku również w miesiącach, gdy nie ma
śniegu - zauważa architekt.
Miejscowi wierzą, że dzięki tym wszystkim,
wspólnym wysiłkom turyści wrócą – To przepiękna okolica a Polacy są nauczeni chodzić po
górach – mówi z nadzieją Władysław Wrzeszcz
Pierwsze zmiany już są
Choć na końcowy efekt trzeba będzie jeszcze poczekać, wiele pozytywnych zmian będzie
można zauważyć już w tym sezonie .

Narciarzy na pewno usatysfakcjonuje, montowany właśnie dwustumetrowy taśmociąg,
który przewiezie ich z parkingu w Kamiennej
pod wyciąg do Polany Strugi. Dotąd pod kasy
kolejki musieli się wdrapywać w butach narciarskich po schodach. Nie dość, że było to
bardzo niewygodne, to jeszcze nieraz kończyło
się bolesnym upadkiem.
O przygotowanie tras narciarskich zadbają
tej zimy oprócz starych - dwa nowe ratraki.
Będą też dodatkowe, bezpłatne toalety i nowe,
systematycznie odśnieżane miejsca parkingowe – też bezpłatne. Wójt Jeleśni oddał należący do gminy parking pod zarząd Ośrodka
Narciarskiego nieodpłatnie w zamian za to,
że ośrodek będzie utrzymywał teren w jak
najlepszym stanie i nie będzie naliczał opłat
za parkowanie.
Przybędzie też miejsc noclegowych w
Jontku. Będzie nowa restauracja i nastrojowa kawiarnia, która ma już w tym roku
witać sylwestrowych gości. – Tej zimy pragniemy pokazać, że faktycznie coś robimy.
Ale już w przyszłym roku planujemy zrobić
bardzo duże wrażenie – zapowiada Leszek
Łazarczyk.
Jolanta Marondel-Kotlarz

Pilsko 1557 m n.p.m
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Ostatni rok był czasem niespotykanej od dawna ofensywy politycznej,
służącej wzmocnieniu polskochińskich relacji gospodarczych.
Po grudniowej wizycie prezydenta
Bronisława Komorowskiego w
Pekinie i Szanghaju, w kwietniu w
Polsce gościł chiński premier Wen
Jiabao. Była to pierwsza wizyta szefa
chińskiego rządu nad Wisłą od 25
lat, zaś polski prezydent ostatni raz
był w Chinach 14 lat temu.

We

wrześniu z wizytą
do Państwa Środka pojechał szef
polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Oprócz wizyt
na najwyższych szczeblach odbyły się
dziesiątki spotkań, w których uczestniczyli politycy i przedsiębiorcy z obu
krajów. Jeżeli przyjąć, że choć część
prezentowanych przy takich okazjach
prognoz i przygotowywanych projektów zostanie zrealizowana, kolejne lata
powinny być czasem nienotowanego
wcześniej ożywienia gospodarczego w
stosunkach między Polską a Chinami.
Chiny – Polska 10:1

Dziś nie ma wątpliwości, kto
w tych relacjach jest górą, o czym
świadczy chociażby szacowany na 15
mld dolarów polski deficyt wymiany
handlowej z Chinami. Nasz eksport
do Chin jest około dziesięciokrotnie
mniejszy od importu. Nie jesteśmy
zadowoleni ze sposobu, w jaki polskochiński dialog polityczny przekłada się
na gospodarkę – mówił we wrześniu w
Pekinie minister spraw zagranicznych
Radosław Sikorski. W kontaktach gospodarczych obu krajów ma pomóc
specjalny komitet międzyrządowy.

Rozmowa
z Prezesem
Polskiej Izby
Gospodarczej,
doktorem
Adamem
Stachem

Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2011 roku polski eksport do
Chin wyniósł 1,35 mld euro (wzrost
o 10 proc. w porównaniu z rokiem
2010) natomiast import - 13,2 mld
euro (wzrost o 5 proc. w porównaniu z
2010 r.). Choć o zupełnym odwróceniu
tych proporcji nie ma co marzyć, eksperci podkreślają, że potencjał polskiej
gospodarki pozwala myśleć nie tylko o
znaczącym zwiększeniu naszej obecności na chińskim rynku, ale także o
zmianie jej charakteru. Chodzi o to, by
relacje czysto handlowe zostały uzupełnione przez wzajemne inwestycje,
partnerskie projekty czy np. udział
chińskich firm w polskim programie
prywatyzacji. Już dziś Chińczycy są
wśród inwestorów, kupujących polskie
obligacje skarbowe.
Chiny są największym partnerem
handlowym Polski w Azji. Nasz kraj
jest z kolei największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej. Eksport z Polski do Chin w latach
2004-2010 wzrósł blisko trzykrotnie
(import z Chin do Polski w tym samym
okresie wzrósł blisko czterokrotnie).
W 2011 roku Chiny zajęły w polskim
imporcie trzecie miejsce (za Niemcami
i Rosją), a udział importu z Chin w
całości importu wyniósł 9,5 proc. Eksport do Chin w 2010 roku stanowił 1,1
proc. wartości polskiego eksportu. Na
liście najważniejszych polskich towarów eksportowanych do Chin od wielu
lat pierwsze miejsce zajmuje miedź.
Eksportujemy także maszyny i urządzenia mechaniczne, części zamienne,
produkty rolno-spożywcze oraz samoloty i helikoptery. Głównymi towarami
importowanymi z Chin są maszyny
i urządzenia, a także zaawansowane
wyroby przemysłu elektronicznego i
urządzenia dla telekomunikacji. Rośnie
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także wartość chińskich inwestycji w
Polsce. W 2007 roku z Chin do naszego
kraju napłynęło ok. 70 mln euro, a w
2008 roku ok. 96 mln euro. Zgodnie
z szacunkami Ministerstwa Gospodarki, do końca 2010 r. łączna wartość
inwestycji chińskich w Polsce osiągnęła
246 mln euro. Polskie inwestycje w
Chinach przekroczyły na koniec 2010
roku 150 mln euro.
Chińczycy sypną miliardami?
Podczas kwietniowej wizyty w
Warszawie szef chińskiego rządu zadeklarował, że Chiny będą współpracować z państwami regionu Europy
Środkowej przy zwiększaniu wymiany
handlowej do 100 miliardów dolarów
do 2015 roku, a także zapowiedział
fundusz wspierania inwestycji w
wysokości 500 mln dolarów oraz
ustanowienie specjalnej linii kredytowej w wysokości 10 miliardów
dolarów. Wen Jiabao mówił też, że
Chiny doceniają zastrzeżenia krajów
europejskich dotyczące nierównowagi
handlowej i są gotowe do importowania większej ilości towarów z tego
regionu i do ułatwienia uczestnictwa
w wystawach i targach handlowych
w Chinach. Efektem ma być podwojenie w ciągu pięciu lat wartości
obrotów handlowych. „To widoma
oznaka docenienia strategicznego
położenia krajów Europy Środkowej
i Wschodniej” – komentował chińskie deklaracje we wrześniu w Pekinie
minister Sikorski. Z ministrem do
chińskiej stolicy pojechali wówczas
przedstawiciele największych polskich
firm energetycznych, którzy spotkali
się z reprezentantami firm chińskich.
Rozmowy dotyczyły m.in. perspektyw współpracy w zakresie energii
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Po ofensywie politycznej czas na polsko-chiński biznes

Chińska szansa
polskich firm
odnawialnej i energetyki tradycyjnej,
a także spraw gazu łupkowego.
Od pierwszego chińskiego
joint venture po miedziowy
interes
Niegdyś oficjalną wizytówką polsko-chińskiej współpracy gospodarczej
była ulokowana w Szanghaju firma
Chipolbrok. To Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe, które powstało na
początku lat 50. ubiegłego wieku jako
pierwsze przedsiębiorstwo z udziałem

kapitału zagranicznego w Chinach. Jest
to najstarsza w historii Chińskiej Republiki Ludowej spółka joint venture.
Choć korzenie firmy sięgają innej epoki
politycznej i innych realiów gospodarczych, Chipolbrok nadal działa i
radzi sobie na rynku transportowym.
W grudniu z kierownictwem firmy
spotkał się w Szanghaju prezydent
Komorowski, który podczas wizyty w
Chinach zachęcał do inwestowania w
Polsce, reklamując ją jako jedno z najlepiej rozwijających się państw w Unii
Europejskiej w dobie obecnego kryzysu

gospodarczego. Polscy politycy wielokrotnie podkreślali, że dla Chin Polska
może być bramą do 500-milionowego
rynku ogólnoeuropejskiego. Polski
prezydent akcentował, że by myśleć
o wyciąganiu korzyści z chińskiego
rozwoju, konieczne jest zbudowanie
polskiej strategii wobec Chin.
Bronisławowi Komorowskiemu
towarzyszyło w Chinach blisko stu
przedstawicieli firm z wielu sektorów: energetycznego, maszynowego,
finansowego, zielonych technologii,
transportowego, budowlanego i

farmaceutycznego, w tym przedstawicieli takich spółek jak KGHM Polska
Miedź, PKN Orlen, Enea, PLL Lot,
Huta Stalowa Wola, Kopex, Petrolinvest , Polfa Łódź, Bakoma czy Bioton.
Część z nich już dziś jest poważnie
zaangażowana w biznes z Chińczykami, jak spółka KGHM Polska Miedź,
która zawarła kontrakt ramowy na lata
2012-2016 z China Minmetals Corporation. Chodzi o sprzedaż do Chin co
najmniej 100 tys. ton miedzi katodowej
rocznie. Wartość pięcioletniej umowy
to ok. 3,5 mld dolarów.

Strategiczne partnerstwo
Dzięki politycznej ofensywie udało podnieść polsko-chińskie relacje do
poziomu strategicznego partnerstwa.
Polska, jako jeden z niewielu krajów
europejskich, ustanowiła strategiczne
relacje z Państwem Środka. Uzgodniono powołanie komitetu międzyrządowego, który ma wyznaczać
kierunki współpracy Polski i Chin.
Ustanowiono także mechanizm strategicznego dialogu wiceministrów
spraw zagranicznych, a także współpracy na różnych szczeblach między
rządami, organami ustawodawczymi
i partiami politycznymi. Pekin zadeklarował chęć zwiększenia importu
polskich towarów oraz wspieranie
udziału chińskich przedsiębiorstw
w projektach infrastrukturalnych i w
przekształceniach prywatyzacyjnych
w Polsce. Warszawa zaś dąży – jak
napisano w oficjalnych dokumentach
o współpracy - do zapewnienia wsparcia i udogodnień dla firm chińskich
chcących wejść na rynek polski oraz
europejski. Strony zobowiązały się
również do pogłębienia współpracy
w dziedzinach „finansów, nauki i
techniki, rolnictwa, transportu, turystyki, szkolnictwa wyższego oraz
górnictwa”, a także do zwiększenia
„wymiany młodzieży i studentów,
pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz regionami”.
Znawcy praw rządzących chińską
gospodarką i tamtejszym rynkiem
podkreślają, że dobry klimat w relacjach na najwyższych politycznych
szczeblach powinien być impulsem,
który faktycznie ożywi polski-chińskie relacje z korzyścią dla polskiej gospodarki. Wizytówką tego ożywienia
stało się uruchomienie w połowie roku

przez PLL LOT bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Pekin.
Według danych przewoźnika, z Polski
do Chin podróżuje rocznie ok. 80 tys.
pasażerów, a w odwrotnej relacji ok.
40 tys. Dotychczas korzystali oni z łączonych lotów przez różne europejskie
porty. Teraz mogą latać bezpośrednio,
korzystając z regularnego połączenia. Innym sygnałem pozytywnego
przyspieszenia w polsko-chińskich
relacjach gospodarczych stał się zakup cywilnej części Huty Stalowa
Wola przez chińską spółkę Guangxi
LiuGong Machinery. Inwestor należy
do 500 największych przedsiębiorstw
przemysłowych w Chinach. Zatrudnia
na całym świecie ok. 13 tys. pracowników. Rocznie produkuje 60 tys.
maszyn.
Covec niezgody
Mimo powszechnego oczekiwania dotyczącego wzmocnienia polsko-chińskiej współpracy, w ciągu
ostatniego roku nie brakowało też
komentarzy, że porażka chińskiego
konsorcjum Covec przy budowie
dwóch odcinków autostrady A2 nakazuje ostrożność we wzajemnych relacjach i może wpłynąć na pogorszenie
stosunków. Konsorcjum, w skład którego wchodziła chińska firma Covec,
zaoferowało najniższą cenę i miało
wybudować dwa odcinki autostrady
A2 między Strykowem a Konotopą.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła w 2011
r. od kontraktów z Chińczykami, po
tym, jak konsorcjum przestało płacić
podwykonawcom, a następnie chciało
renegocjacji umów. Dyrekcja zażądała
120 mln zł kar umownych. Chińskie
banki reprezentujące Covec uzyskały

jednak od sądu w Chinach zawieszenie
wypłat z tego tytułu. Strona polska
zaskarżyła tę decyzję; sprawa jest
w toku. Budowa realizowana przez
Covec była pierwszą próbą chińskiej
firmy w projekcie realizowanym ze
środków publicznych w Unii Europejskiej. Komentatorzy wskazują jednak,
że z tej sytuacji nie można wyciągać
jedynie negatywnych wniosków, ale
należy traktować ją jako doświadczenie, służące wyeliminowaniu takich
sytuacji w przyszłości.
Nowy sternik drugiej
gospodarki świata
W listopadzie doniesienia z Pekinu, gdzie obradował 18. zjazd Komunistycznej Partii Chin, znalazły się na
czołówkach światowych mediów. 2,3
tys. delegatów wybrało m.in. członków
Biura Politycznego oraz Stałego Komitetu Biura Politycznego. Chińskie
władze podkreślają, że rozwój kraju
następuje drogą „socjalizmu z chińską
specyfiką”. Nowym sekretarzem generalnym partii został wiceprezydent
Xi Jinping, który od marca przyszłego
roku jako prezydent będzie rządził
Chinami przez kolejną dekadę. Zastąpi prezydenta Hu Jintao, za którego
rządów nastąpił rozwój ekonomiczny.
Dzięki niemu w 2010 roku Chiny wyprzedziły Japonię i stały się drugą po
USA gospodarką świata. Najbliższe
lata pokażą, na ile realne okażą się
polityczne deklaracje o rozwoju korzystnej współpracy polskich firm z
chińską gospodarką, a dyplomatyczna
ofensywa przełoży się na konkretne
kontakty biznesowe.
Marek Błoński
Autor jest dziennikarzem
Polskiej Agencji Prasowej

ORIENTACJA NA Państwo Środka

Kurier Polski co tydzień: Mijają trzy lata od powołania Izby.
Jak założenia przy jej powołaniu
przekładają się na dokonania?
Adam Stach: Polska Izba
Gospodarcza z siedzibą w Katowicach to instytucja niezależna,
która powstała jako odpowiedź na
zapotrzebowanie współpracujących ze sobą firm z wielu różnych
branż, skupionych głównie wokół
górnictwa i energetyki.
Nadrzędnym celem i zadaniem
PIG-u jest wspieranie firm partnerskich – zarówno z Polski jak
i z zagranicy – w nawiązywaniu
międzynarodowych kontaktów
biznesowych.
Realizujemy naszą misję
przede wszystkim poprzez organizowanie delegacji branżowych
i rządowych, organizację spotkań
i seminariów międzynarodowych

a także wspieranie firm partnerskich w ich działaniach na rynku
krajowym i zagranicznym.
KP: Do Izby należy ponad
100 podmiotów gospodarczych.
Niektóre z nich w swoich kontaktach i działaniach przekroczyły
granice naszego kontynentu.
AS: Tak, to prawda. Dotyczy
to przede wszystkim firm z Grupy
Holdingowej Linter. Prezesi firm z
Lintera wielokrotnie spotykali się
z przedstawicielami najwyższych
władz poszczególnych prowincji
Chin i szefami największych firm
działających w chińskim przemyśle
wydobywczym. Spotkania odbywały się zarówno w Chinach, jak
i w Polsce. Stopniowo budowano
wzajemne zaufanie, którego efektem
są chińskie maszyny i urządzenia,
pracujące w kopalniach, gdzie prace

dołowe prowadzą firmy Grupy LINTER, z kolei w Chinach używane
są maszyny skonstruowane przez
inżynierów Linter S.A. Jeśli mówiłem o budowaniu wzajemnego
zaufania, to nie ma lepszego dowodu, jaki poziom ono osiągnęło, jak
to, że do naszego grona – Polskiej
Izby Gospodarczej dołączyło chińskie przedsiębiorstwo Hanil Exhibit
& Planning z miasta Tianjin.
KP: Zaczęło się od współpracy firm branży górniczej, ale
współpraca zaznacza coraz to
nowe obszary.
AS: Od dwóch lat w kompleksie Zagroń Istebna funkcjonuje
Centrum Naturalnej Medycyny
Chińskiej, MERIDIAN, gdzie
zabiegi prowadzą chińscy masażyści oraz wysokiej klasy lekarz z Chin, specjalista od aku

i elektroakupunktury. To jednak
nie koniec poszerzania pól współpracy. W ubiegłym tygodniu delegacja, której przewodniczył Pan
Leszek Łazarczyk przeprowadziła
w Chinach szereg rozmów intencyjnych dotyczących współpracy
między innymi w zakresie wymiany studentów pomiędzy Uniwersytetami Medycznymi, wspólnych
badań naukowo – badawczych
oraz wymiany doświadczeń wydawców prasy, radia i telewizji.
Wspólne działania nabrały takiej
dynamiki, że już 23 listopada do
ośrodka Zagroń Istebna z rewizytą przyjeżdża delegacja stowarzyszenia obejmującego najbardziej
znane marki, firmy z Shandongu,
której przewodniczył będzie Pan
Li Zhaoyin z Shandong Brand
Development.
Rozmawiał Józef Swoboda

Leszek Łazarczyk w trakcie podpisywania kolejnej umowy z partnerami z Chin

Delegacja Linter S.A.
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Dłużej na macierzyńskim

Nasze szafy, regały i kredensy mają, niestety ograniczoną
pojemność i przynajmniej dwa
razy w roku trzeba zrobić w nich
remanent. Szczególnie w okresach
przedświątecznych czy wyprzedażowych, kiedy wiele atrakcyjnych
promocji zachęca nas do kupna
i – chcąc nie chcąc – kolejne, okazyjnie upolowane łupy trafiają w
czeluści naszych coraz bardziej
zapchanych segmentów.
Aby ta cała operacja sprawnie
przebiegła trzeba posegregować

Z góry na dół,
od środka na zewnątrz.
Kiedy już
p ozby l i śmy
s i ę z b ę dnych rzeczy,

należy wziąć się za dalsze
porządkowanie… Zawsze rozpoczynamy je od góry, aby nie
sprzątać po raz wtóry podłogi czy
blatu - po umyciu szafek kuchennych. Zasada ta dotyczy zarówno
domów piętrowych, w których
najpierw należy zrobić porządek
na górnych piętrach, jak i zwykłych
mieszkań jednopoziomow yc h . D r u g i m
kierunkiem zmagań
z bałaganem jest:
od środka

na zewnątrz. A
w ięc – najpierw opróżniamy szafki, potem
myjemy ich wnętrza, wstawiamy

i układamy rzeczy a na koniec myjemy drzwiczki i całą resztę.
Na koniec walczymy z brudną
podłogą. Kiedy już upewniliśmy
się, że w wyższych partiach nie ma
kurzu ani brudu i wyczyściliśmy
wszystko, co chcieliśmy wyczyścić,
schodzimy do przysłowiowego
parteru. Przed umyciem podłogi,
najlepiej najpierw ją odkurzyć. Dobrym pomysłem jest umycie podłóg
we wszystkich pomieszczeniach na
raz, wówczas brud z jednego nie
będzie przenosił się na czystą podłogę w następnym. Warto zacząć
od kuchni, w której gromadzi się
najwięcej okruszków. Ostatnim
etapem batalii z bałaganem niech
będzie przedpokój. To w nim pozostaje najwięcej ulicznego brudu, ale
równocześnie to on rzuca się w oczy,
kiedy otwieramy drzwi wejściowe,
więc trzeba o niego też zadbać…
No i nie możemy zapomnieć wycieraczce – w końcu znajduje się przed
naszymi drzwiami, więc jest prawie
jak wizytówka… Poza tym, brud z
wycieraczki wraca z powrotem do
naszego mieszkania.

Zdjąć pomarańczową skórkę
A

te które się nie przyznają
wcześniej czy później są przyłapywane przez paparazzich.
Tak było z Jennifer Lopez, Lady Di,
Scarlett Johansson czy Britney Spears
– najbardziej odbiegającej od swego
photoshopowego alter ego.
Skąd się bierze?

Do niedawna niesłusznie sądzono,
że dotyka tylko kobiety z nadwagą,
które zbyt rzadko się ruszają. Jednak
szybko dostrzeżono pomarańczową
skórkę nawet u zawodowych sportsmenek nie mających problemów z
wagą, na przykład u Marii Sharapovej, Venus Williams i innych gwiazd
kortów, którym na pewno nie można

zarzucić braku ruchu.
Cellulit występuje najczęściej na
udach, biodrach i brzuchu, czyli tam,
gdzie magazynuje się tkanka tłuszczowa. Nasila się w okresie dojrzewania, przekwitania, podczas ciąży
i podczas napięcia miesiączkowego,
jednym słowem wówczas, gdy mamy
do czynienia z wahaniami hormonalnymi. Najnowsze badania wykazały,
że winowajcą są… estrogeny czyli żeńskie hormony płciowe. Ale nie tylko –
cellulitowi służy stres i zarwane noce.
Duży wpływ na stan naszej skóry ma
też nasz jadłospis. „Jesteś tym, co jesz”
– twierdzą dietetycy, i na cellulicie
właśnie najdobitniej to widać – jest
jak menu wypisane na skórze. A co
w tym menu? Fast foody, słodycze,
ekspresowe zupki a to wszystko popijane słodzonymi napojami i kolejnymi
kawami…
Jak się go pozbyć?
Pozbycie się cellulitu nie jest zadaniem łatwym, ale możliwym. Choć
półki sklepowe uginają się pod ciężarem licznych preparatów, na niewiele

Jeżeli młoda matka po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nadal chce opiekować się dzieckiem,
ma prawo urlop ten wydłużyć.
Prawo takie obowiązuje od początku tego roku.

P

rawo to przysługuje zarówno matce, którą jest
zatrudniona, jak i tej
prowadzącej własną działalność gospodarczą. Jest ono też
identyczne dla kobiet, które dziecko urodziły i tych, które przyjęły
je na wychowanie (tu mówimy
o urlopie na warunkach urlopu
macierzyńskiego). W przypadku
tej drugiej grupy dziecko jednak
nie może mieć więcej niż 7 lat, a w
przypadku odroczenia obowiązku
szkolnego – 10 lat. Z dodatkowego
urlopu macierzyńskiego można
skorzystać lecz nie trzeba. Jest to
indywidualny wybór każdej kobiety. Pracodawca jednak wyboru
nie ma. Urlop taki musi przyznać.
Co ważne za okres dodatkowego
urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.
W tym roku dodatkowy
urlop i zasiłek macierzyński
przysługuje w wymiarze do 4

tygodni, w przypadku urodzenia
(przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka lub do 6 tygodni,
gdy w trakcie jednego porodu
urodziła (przyjęła na wychowanie) więcej niż jedno dziecko.
Przyjęta wielkość dodatkowego
urlopu macierzyńskiego jest
wielkością graniczną. Oznacza
to, że w tym roku matka może
skorzystać z 4 lub 6 tygodni urlopu, ale może i z jednego tygodnia.

Pracodawca bowiem, na wniosek
zainteresowanej udziela urlopu w
wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Wniosek, o którym
wspomniałem należy złożyć w
terminie nie krótszym niż 7 dni
przed rozpoczęciem korzystania
z dodatkowego urlopu.
Pracownica korzystająca z
dodatkowego urlopu macierzyńskiego może go łączyć z pracą
u pracodawcy, który urlopu

udzielił. Praca ta nie może być
jednak wykonywana w wymiarze większym niż połowa
pełnego wymiaru czasu pracy.
W przypadku podjęcia pracy
zasiłek macierzyński jest pomniejszany proporcjonalnie do
wymiaru czasu wykonywanej
pracy.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem urlopów
macierzyńskich nawet do 1 roku.

do odstąpienia od niej bez podania
przyczyny.
Wystarczy tylko przesłać
przedsiębiorcy (najlepiej listem poleconym) stosowne oświadczenie
na piśmie w ciągu 10 dni od dnia
wydania towaru.
Sprzedawca ma obowiązek
zwrócić nam pieniądze w ciągu
dwóch tygodni od daty otrzymania naszego oświadczenia, a my
w tym samym terminie odsyłamy
na własny koszt niechciany towar.
Są jednak pewne wyjątki. Nie
możemy na przykład zrezygnować
z produktu, który ulega szybkiemu
zepsuciu, albo z kaset video, audio
czy programów komputerowych
po usunięciu ich oryginalnego
opakowania.
Artykuły zakupione w sklepach internetowych możemy

reklamować na takich samych
zasadach jak te nabyte w zwykłym sklepie.
Warto tu jeszcze wspomnieć o aukcjach internetowych, na których sprzedają
zarówno przedsiębiorcy jak i
osoby fizyczne takie jak my.
Gdy zawieramy umowę z profesjonalistą mamy podobne
prawa, jak przy zakupie w sklepie internetowym jednak nie
możemy odstąpić od umowy,
jeśli licytowaliśmy cenę.
Kupując na aukcji internetowej od osoby fizycznej, która nie
jest przedsiębiorcą musimy pamiętać, że nie przysługuje nam
prawo rezygnacji z zakupionego
towaru, a reklamacji możemy
dokonywać w terminie do 1 roku
od daty wydania rzeczy.

Jak dokonać reklamacji (4)

Zakupy w Internecie
Katarzyna Kielar
Rzecznik Prasowy
Państwowej Insepkcji Handlowej

się one przydadzą bez zmiany upodobań kulinarnych. Jeśli chcemy się pozbyć szpecących grudek, musimy jeść
mało i często. Najlepiej pięć posiłków
dziennie, zawierających nienasycone
kwasy tłuszczowe, owoce, warzywa
. Bardzo ważne jest też picie około

2 litrów płynów dziennie – najlepiej
wody i zielonej herbaty. Warto też codziennie po prysznicu robić peeling
i dopiero wówczas mogą zadziałać
środki antycellulitowe.
Oczywiście fakt, że sportsmenki też dopada cellulit nie

powinien do sportu zniechęcać.
Ruch jest konieczny, ponieważ
pobudza krążenie . Nie trzeba od
razu pobijać rekordów wytrzymałości. Lepiej ćwiczyć pół godziny,
ale systematycznie kilka razy w
tygodniu.

Zakupy przez Internet stają
się coraz bardziej popularną
formą nabywania towarów.
Zamiast chodzić po sklepach,
tracić czas i nerwy w kolejkach
wystarczy siąść w wygodnym
fotelu przy komputerze, pijąc
kawę czy herbatę przejrzeć oferty sklepów internetowych i za
pomocą kilku „ kliknięć” kupić
interesujący nas produkt. Szybko,
prosto i bez wychodzenia z domu!

A le co jed na k
zrobić, gdy otworzymy przesyłkę z
zakupionym towarem i okaże się, że
w rzeczywistości nie
wygląda on tak ładnie,
jak na zdjęciu, wcale nam się nie
podoba i dochodzimy do wniosku, że niepotrzebnie wydaliśmy
pieniądze?
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uprawnia konsumenta,
który zawarł umowę na odległość,

BIURO REKLAMY
al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Jest postrachem niemal każdej z nas.
Grudki pod skórą, spędzją sen z powiek nawet najzgrabniejszym dziewczętom. Cellulit – bo o nim mowa
można mieć niezależnie od wieku,
koloru skóry i wagi. Przyznają się
do niego niewątpliwie piękne: Marta
Żmuda-Trzebiatowska, Weronika
Książkiewicz czy Anna Przybylska.

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Chorzowie

fot. SXC.hu

Sztuka pozbywania się…

rzeczy na trzy części: przedmioty
potrzebne, zbędne i takie, co do
przydatności których jeszcze nie
podjęliśmy decyzji. Potem te ostatnie znów dzielimy na trzy grupy i
w końcu zostają nam dwie kupki
– rzeczy z jednej trafiają znów do
naszych wyczyszczonych i - jakby
już bardziej przestronnych szafek,
a z drugiej – do odpowiedniego
kontenera.
Najlepiej zacząć od ubrań.
Podobno nie należy trzymać
w szafie ciucha, którego nie
zakładaliśmy od ponad
roku. Francuskie elegantki pozbywają
się ubrań jeszcze
wcześniej – tuż po
zakończeniu sezonu,
bo wiadomo, że w
przyszłym roku zmieni się moda. My żyjemy w
nieco innych realiach, ale
naprawdę nie warto trzymać nawet najpiękniejszej
garsonki, sukienki czy
płaszcza, jeśli od dłuższego
czasu są nam za ciasne.

fot. SXC.hu

Co

jednak zrobić,
aby porządki
nie przypominały
przysłowiowej syzyfowej pracy
a sprzątanie nie ciągnęło się w
nieskończoność? Przede wszystkim – pozbyć się części rzeczy.
Nawet najlepiej ułożone ubrania,
naczynia, gazety i inne, będą się
wysypywać z półek, gdy będzie
ich za dużo.

reklama@kurierpolski24.pl

Świąteczne porządki to dla wielu perspektywa mało zachęcająca, jednak zmierzyć się z nimi
trzeba. Im wcześniej to zrobimy, tym prędzej będziemy mieć je z głowy.

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

Zmagania z bałaganem

Warto wiedzieć 11
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Kultowe kina
Wiele kultowych kin w
województwie śląskim musiało
zakończyć działalność, bo
konkurencji z multipleksami nie
było w stanie wygrać. Te, które
przetrwały robią wszystko, żeby
przyciągnąć widza, ale obecnie nie
jest to łatwe zadanie.

M

ultipleksy kinowe już
d aw no c a ł kow icie
opanowały rynek. W
związku z tym kolejno
zaczęły upadać zasłużone i wiekowe kina. Najbardziej spektakularny
upadek zaliczyło kino Gloria w
Bytomiu, które było nieczynne od
2007 roku. Cztery lata później pusty budynek został podpalony przez
dwóch nastolatków. Gloria spłonęła
prawie doszczętnie. O wyburzeniu
kina zdecydował bytomski magistrat,
ale w tej sytuacji urzędnicy nie mogli
podjąć innej decyzji. – Fundamenty nie pozwoliły na pozostawienie
nawet części tego obiektu. Został on
doszczętnie wypalony. Odtworzenie
tej bryły wiązałoby się najpierw z jej
rozebraniem i dopiero ponownym
odbudowaniem – tłumaczy Elżbieta
Kwiecińska, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Bytomiu. W

efekcie budynek wzniesiony w 1931
roku zniknął z powierzchni ziemi, co
było ogromną stratą dla śląskiej architektury. Szkoda, bo przed pożarem
były plany ponownego uruchomienia
kina. Powołano nawet fundację, która
miała je reaktywować.
Pasaż Kulturalny,
a może hotel
Część kultowych miejsc, które nie
zdołały przetrwać próby czasu zostanie kompletnie odmienionych. Kino
Andromeda w Tychach działało ponad
40 lat. Podejmowano wiele prób ocalenia placówki. Były więc filmy niszowe,
klub dyskusyjny na temat filmu, czy
przeglądy kina europejskiego. To jednak nic nie pomogło i Andromeda została zamknięta pod koniec 2008 roku.
Zapadła decyzja, że budynek zostanie
przebudowany. Pierwsze prace ruszyły

W przyszłym roku katowickie Rialto będzie świętowało swoje stulecie.

Koncert
laureatów

w cieniu komercji
W

Katowicach rozpoczął się II
etap IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga. Przez dwa
dni dwunastu młodych dyrygentów
będzie walczyć o miejsce w najlepszej
szóstce. Któremu z nich się to uda
okaże się już jutro po godz. 22.00, a od

Tak ma wyglądać Pasaż Kulturalny Andromeda w Tychach

dopiero w lipcu tego roku. - Mamy
już uzgodniony harmonogram w myśl
którego inwestycja będzie realizowana.
Obejmuje on kolejność poszczególnych
etapów rozbiórki i zakres wykonanych
robót. To gruntowna przebudowa. W
budynku będzie bardzo dużo prac
wyburzeniowych, dlatego wykonawca
musi ze względów konstrukcyjnych zachować wszystkie zalecenia – wyjaśnia
Teresa Janeczko, dyrektor Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Tychach. Najważniejsze jest jednak to,
że kultura w tym miejscu pozostanie.
Po zakończeniu prac dawne kino przekształci się bowiem w nowoczesny,
trzypoziomowy pasaż kultury z miejską galerią sztuki, salą konferencyjną i
kawiarniami. W ten sposób w Tychach
chcą połączyć funkcje kulturalne i
handlowe. - Będą się tu odbywać
występy kabaretowe, wystawy, wernisaże, pokazy filmowe i prelekcje. Mam
nadzieję, że miejsce to będzie tętniło
życiem i przyciągało mieszkańców
naszego miasta, tak jak znajdujący
się tuż obok plac Baczyńskiego - mówi
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.
Koszt całkowity projektu wynosi ponad 9 milionów zł, ale rewitalizacja
tyskiego kina jest pierwszą na Śląsku
inwestycją zrealizowaną w ramach europejskiej inicjatywy „Jessica”. Dlatego
miasto na ten cel dostało 4,5 miliona
zł pożyczki. Wszystko ma być gotowe
do końca 2013 roku.
Inaczej ułożyły się losy kina Ars
w Dąbrowie Górniczej, które działało
do 2005 roku. Obiekt, który przez
siedem lat straszył w centrum miasta
znalazł nareszcie nowych właścicieli.
Budynek wybudowany jeszcze przed
I Wojną Światową, został sprzedany
pod koniec września firmie z Dąbrowy Górniczej za ponad milion
złotych. Nowy właściciel deklaruje,

że zrealizuje przebudowę kina w taki
sposób, żeby mógł powstać w nim hotel i restauracja. Pracy jest naprawdę
dużo, dlatego na efekt końcowy trzeba
będzie poczekać co najmniej dwa lata.
Miasto, które do tej pory nie miało
pomysłów na jego zagospodarowanie
jest zadowolone z takiego rozwiązania.
- Dobrze, że budynek znajdujący się w
samym centrum miasta znalazł nowego
właściciela, który planuje w tym miejscu otworzyć hotel. Mam nadzieję, że
dzięki temu budynek zyska nowy blask
i po wielu latach znów stanie się perełką
śródmieścia – podkreśla Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Wbrew rachunkom
ekonomicznym
Na szczęście są też stare kina, które odnalazły się w XXI wieku i nadal
działają. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje przede wszystkim kino Patria
w Rudzie Śląskiej, które powstało 75
lat temu. Tu już dawno zdecydowano
wycofać się z komercyjnego repertuaru
na rzecz kina ambitnego. – Gdybyśmy
kierowali się rachunkiem ekonomicznym, tego kina już by nie było… To,
co robię, robię to ze względów sentymentalnych, bo kiedyś Patria należała
do moich dziadków. Obiecałam sobie,
że dopóki kino będzie chociaż zarabiało
na bieżącą działalność, będzie działało
dalej. Z komercją można wygrać, ale to
nie jest zadanie proste. Obecnie puszczamy ambitniejsze kino. Stajemy się także
powoli jednostką kulturalną, bo działa u
nas klub filmowy, są rozmowy o Śląsku
i organizujemy przeglądy filmów. Kino
uruchomiło także akademię filmową
– zaznacza Ewa Brzezińska-Dłóciok,
właścicielka kina Patria. Tu nie zobaczy
się filmu 3D ani nie doświadczy się
specjalnych efektów dźwiękowych.

Jest skromna sala kinowa, ale za to z
bogatą historią. Właścicielka studyjnego kina widzi jednak przyszłość w
jasnych barwach. – Myślę, że za parę
lat zapotrzebowanie na taką działalność będzie większe. Ludzie będą szukać
czegoś ambitniejszego i dlatego musi
być jakaś opozycja w stosunku do multipleksów. Nie mogę się już doczekać,
kiedy widzowie wrócą do wartościowego
kina – uważa Ewa Brzezińska-Dłóciok.
Podobnie do sprawy podchodzą
w Katowicach, gdzie działa między
innymi kinoteatr Rialto. Tutaj wraz
z nadejściem mody na multipleksy
podjęto decyzję o gruntownej modernizacji i przekształceniu obiektu w kinoteatr. Rialto należy również do sieci
kin studyjnych. Dzięki temu odbyło
się tu wiele przeglądów filmowych
poświęconych największym twórcom
światowego kina, m.in. Federico Felliniego, Pedro Almodovara, czy Davida
Lyncha. Jest też wiele imprez cyklicznych oraz prężnie rozwija się w kinoteatrze scena muzyczna i kabaretowa.
Ostatnio o obiekcie w Katowicach było
głośno w całej Polsce, bo właśnie tutaj
odbyła się prapremiera długo oczekiwanego filmu „Jesteś Bogiem” Leszka
Dawida. – Mimo że na to wydarzenie
prawie wszystkie bilety były przeznaczone dla gości specjalnych, telefony
w sprawie wolnych miejsc dzwoniły
bez przerwy. Ten film miał naprawdę
mocne wejście, dlatego zainteresowanie
było ogromne – wspomina Krzysztof
Ociepa z kinoteatru Rialto.
W przyszłym roku Rialto będzie
świętowało swoje stulecie. Z tej okazji
powstaje specjalny film o kinie autorstwa Dagmary Drzazgi. To dowód na
to, że kultowe kina nadal mogą być
potrzebne, jeżeli tylko znajdą swoje
miejsce na rynku.
Adrian Leks

23.11.2012 odbywać się będą przesłuchania ostatniego, III etapu.
Rywalizacja zakończy się w
niedzielę, 25.11.2012 r. o godz.20.00
koncertem laureatów, podczas którego
nastąpi wręczenie nagród i oficjalne
zamknięcie konkursu. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej.

Koncert laureatów zostanie powtórzony 26 listopada o godz. 19.00 w
Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Program ustalony zostanie przez Międzynarodowe jury 23 listopada, tuż po
zakończeniu ostatniego etapu. Warto
dodać, że Konkursowi towarzyszy
wiele imprez towarzyszących.

„Nierządnica”
w Śląskim

T

ego nie można przegapić! W
Katowicach z trzema przedstawieniami, które odbędą
się dziś i jutro wystąpi światowej
sławy angielski teatr Cheek by Jowl
z inscenizacją XVII-wiecznego dramatu angielskiego „Szkoda, że jest
nierządnicą” Johna Forda, należącego
do klasyki literatury.
Spektakle odbędą się na dużej
scenie Teatru im. Wyspiańskiego 21.11.2012 o godz. 18.00 oraz
22.11.2012 o godz. 16.00 i 21.30.
„Szkoda, że jest nierządnicą” to historia kazirodztwa, niepohamowanego
pragnienia i fałszywej moralności.
Opowiedziana jest mrocznie i stylowo.
Jednak w adaptacji angielskich aktorów szokuje i wzbudza kontrowersje
niemniejsze niż sam dramat przed
kilkuset laty. Spektakl zrealizowany

przez wybitnego reżysera Declana
Donnellana, zdobył znakomite oceny
europejskich krytyków teatralnych,
podkreślających jego niepowtarzalny
styl.
Cheek by Jowl zdobył uznanie i
międzynarodową sławę przede wszystkim dzięki umiejętnemu odświeżaniu
klasyki. Ich barwne, intensywne i niepokorne zarazem spektakle poruszają
zarówno krytykę jak i widzów. Budzą
skrajne emocje, które nie pozwalają
o sobie zapomnieć. Zespół wystąpi
w Katowicach w ramach swojego
europejskiego tournée, obejmującego Nottingham, Luxembourg, Lyon,
Nantes i Ateny.
Spektakle, współorganizowane z
Instytucją Kultury Katowice - Miasto
Ogrodów, przeznaczone są dla widzów
od lat 16-tu.

Wystąpi Tides From Nebula Kaczątko na
będzińskiej scenie…
W niedzielę, 25.11 Mega Club w
Katowicach zaprasza do swej siedziby
przy ulicy Żelaznej 9 na koncert warszawskiej grupy Tides From Nebula,
który odbędzie się w ramach najdłuższej jak dotąd trasy koncertowej
zespołu, obejmującej 43 koncerty w
Polsce i za granicą. Z tej okazji muzycy
przygotowali limitowany nakład płyty
zawierającej ich nowy utwór „Hollow
Lights”. Jest to pierwszy opublikowany
materiał zespołu od czasu wydania
płyty „Eartshine” w ubiegłym roku.
Gościem będzie grupa Obscure
Sphinx, która kończy promocję debiutanckiego albumu „Anaesthetic
Inhalation Ritual”. Płyta miała doskonałe recenzje, zarówno w kraju jak i
zagranicą. Zespół zakończył niedawno bardzo udany sezon festiwalowy,
podczas którego wystąpili m.in. na

D

la najmłodszych widzów przygotowano premierę „Brzydkiego kaczątka” w reżyserii
Czesława Sieńko, która odbędzie 24
listopada, o godz. 17.00 w będzińskim
Teatrze Dzieci Zagłębia. Spektakl adresowany jest dla dzieci od lat 4.
Opowieść o perypetiach małego
łabędzia, który na swej drodze do dorosłości musiał stawić czoła licznym

Metalfest w Polsce, czeskim Brutal
Assault, OFF Festivalu oraz niemieckim Summer Breeze, gdzie muzycy
Obscure Sphinx zdobyli nagrodę New
Blood Award.

Podczas występu w Mega Clubie
będzie można usłyszeć także nieznane utwory, które znajdą się na nowej
płycie. Nagrywanie grupa planuje
rozpocząć na początku roku 2013.

CREE w Ornontowicach

25

.11.2012 o godz. 18:30 w sali ARTerii w Ornontowicach będzie można posłuchać starego dobrego
rocka w wydaniu zespołu CREE i Sebastiana

Riedla. Podczas koncertu będą promowane utwory z najnowszej płyty pod tytułem „Diabli nadali”. To już szósta
płyta w dorobku zespołu.

upokorzeniom ze strony współbraci
zwierząt i ludzi to jedna z najbardziej
znanych bajek Andersena. Jego los
odmieniła dopiero przemiana w pięknego, królewskiego łabędzia. Uroda
sprawiła, że kaczątko zostało zaakceptowane przez otaczający je świat.
Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Nowości
w bielskim BWA

Od

23.11 do 30.12.2012 będzie
można podziwiać najnowsze nabytki Kolekcji
Sztuki Galerii Bielskiej BWA autorstwa
m.in. Rafała Borcza, Dariusza Fodczuka,
Ryszarda Grzyba, Izabeli Gustowskiej,
Pawła Hajncela, Koji Kamoji, Katarzyny
Kmity, Zofii Kulik, Andrzeja Lachowicza,
Zbigniewa Libery, Roberta Maciejuka,
Pawła Matyszewskiego, Jarosława Modzelewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Jakuba Pieleszka, Marka Rogulskiego, Jacka
Sempolińskiego, Pawła Susida. Kolekcja
Galerii Bielska BWA liczy obecnie 642
dzieła. W większości są to obrazy, grafiki i rysunki. Ale nie brak też fotografii,
obiektów przestrzennych, rzeźb i tkanin.
Galeria zaczęła gromadzić prace od 1975
roku, kiedy to, wraz z utworzeniem województwa bielskiego, zyskała status samodzielnego BWA. Zbiór jest różnorodny,
mieści zarówno prace uznanych artystów,

klasyków sztuki polskiej jak i młodych,
obiecujących twórców. Specyfiką kolekcji
jest stale powiększająca się liczba obrazów, których autorami są laureaci oraz
uczestnicy Biennale Malarstwa „Bielska
Jesień”. Kolejną ciekawą propozycją
bielskiego BWA jest wystawa „Such a
Place - Latvia/Takie miejsce – Łotwa” prezentującą współczesną sztukę łotewską.
Wernisaż odbędzie się 27.11.2012 o godz.
16.00., a już nazajutrz ekspozycja będzie
dostępna dla szerokiej publiczności.
Zainteresowani będą mogli obejrzeć wystawę prezentującą malarstwo, obiekty i
szkło artystyczne kilkunastu współczesnych artystów łotewskich. Ekspozycja
przygotowana została we współpracy
z Agija Sūna Art Gallery - najstarszą
prywatną galerią sztuki współczesnej
w Rydze, powstałą w 1992 roku, tuż po
uzyskaniu przez Łotwę niepodległości .
Wystawa potrwa do do 30.12.2012
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Narkotyki
na imprezie

synem i uszkodzenia jego ciała. Zwyrodniały ojciec może za to trafić do więzienia
na 15 lat.

Nastolatek napadł
na stację benzynową

Rozbił latarnię

Amfetamina, tabletki ekstazy i marihuana. To wszystko można było znaleźć przy
zatrzymanych osobach, które bawiły się
podczas imprezy Mayday w Katowicach.
Fanów muzyki elektronicznej sprawdzało kilkudziesięciu policjantów i celników
z psami wyspecjalizowanymi w szukaniu
narkotyków. Przyłapane osoby posiadały
przy sobie pojedyncze porcje marihuany,
amfetaminy i ekstazy. Psy wyczuwały narkotyki nawet u osób, które tego dnia nie
miały ich przy sobie, ale kiedyś nosiły je w
kieszeniach. Mimo że uczestnicy imprezy
w Spodku wiedzieli o kontrolach, to zatrzymano 19 osób. Znaleziono przy nich łącznie
prawie kilogram różnego rodzaju środków
odurzających. Każdy z zatrzymanych złożył
wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Pieszy zginął pod
kołami motocykla

W koszmarnym wypadku w Dąbrowie
Górniczej pieszy zginął na miejscu, a
motocyklista z poważnymi obrażeniami
trafił do szpitala.
Do wypadku doszło na dąbrowskim
odcinku Drogi Krajowej nr 94 w rejonie
zjazdu z S1. - Ze wstępnych ustaleń wynika,
że jadący w kierunku Katowic motocyklista
potrącił mężczyznę przechodzącego przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierujący
sportową hondą - 21-latek - z poważnymi
obrażeniami wewnętrznymi został przetransportowany przez śmigłowiec do szpitala
specjalistycznego w Sosnowcu – poinformował Mariusz Miszczyk z KMP w Dąbrowie
Górniczej. Droga Krajowa nr 94 w kierunku
Katowic była całkowicie zablokowana przez
kilkadziesiąt minut.

O krok od tragedii

W Świętochłowicach mogło dojść do katastrofy kolejowej. Wszystko za sprawą
dwóch mężczyzn, którzy rozkręcali szyny.
Na szlaku kolejowym biegnącym przez
Świętochłowice dwaj mężczyźni wykręcali

z torowiska śruby mocujące szyny. Sprawcy
zostali ujęci przez funkcjonariuszy SOK i
przekazani policji. Znaleziono przy nich 74
wykręcone z torowiska śruby, które miały
trafić na złom. Ich brak mógł doprowadzić
do wykolejenia się pociągu. Zatrzymani
to mieszkańcy Świętochłowic w wieku 24
i 25 lat. O ich dalszym losie zadecyduje
prokurator i sąd. Może grozić im do ośmiu
lat pozbawienia wolności.

Odzyskano broń
policjanta

Pistolet Walther P99, który podczas bójki
stracił policjant z Sosnowca został odnaleziony. Zatrzymano też osoby, które brały
udział w zajściu przed jednym z nocnych
lokali.
Policjant, kiedy został napadnięty przed
lokalem na ulicy Zamkowej w Sosnowcu, był
już po służbie, ale pod wpływem alkoholu.
Napastników było kilku, a podczas bijatyki
funkcjonariusz stracił broń, którą miał przy
sobie. Policja w tej sprawie zatrzymała już
pięć osób. Udało się także odzyskać utracony pistolet z kompletem amunicji. Jednak
ustalenie dokładnego przebiegu zajścia z
ulicy Zamkowej będzie trudne, gdyż w tej
okolicy nie ma monitoringu. Funkcjonariusz miał zgodę na posiadanie przy sobie
służbowej broni poza godzinami pracy.

Ojciec skatował
rocznego synka

Więcej szczęścia niż rozumu miał 30-letni
kierowca, który uderzył z ogromną prędkością w słup oświetleniowy. Co prawda
z wypadku wyszedł niemal bez szwanku,
ale może trafić za kratki.

Chciał zdobyć pieniądze i był przy tym
bardzo brutalny. Teraz 19-latek z Tychów
może trafić za kratki nawet na 12 lat.

Jadące ulicą Hlonda w Tychach audi najprawdopodobniej z powodu zbyt dużej
prędkości - wyleciało z drogi i uderzyło w
przydrożną latarnię. Siła uderzenia była
tak duża, że latarnia przewróciła się. Kierowca rozbitego samochodu opuścił wrak
o własnych siłach, ale strażacy musieli użyć
specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć
zakleszczonego pasażera. Obaj mężczyźni
trafili do szpitala. Kierowca był pijany i
w organizmie miał 1,5 promila alkoholu.
30-latek za jazdę samochodem w stanie
nietrzeźwym, spowodowanie wypadku oraz
jazdę bez uprawnień trafi przed sąd.

Chciał zabić ojca

Zatrzymany to mieszkaniec Rozbarku.
Mężczyzna podejrzany jest o to, że ciężko
pobił swoje roczne dziecko. Chłopiec trafił
pod opiekę lekarzy, którzy stwierdzili u
niego rozległe obrażenia zagrażające życiu.
Podejrzewali, że obrażenia, jakich doznał
chłopiec to wynik pobicia, dlatego powiadomiona została policja. Po kilku dniach
odnaleziono ukrywającego się 24-latka.
Przedstawiono mu zarzuty znęcania się nad

Uderzył księdza
w twarz

Rodzinny dramat w Bielsku-Białej, gdzie
syn zaatakował swojego ojca nożem. Za
próbę zabójstwa grozi mu dożywocie.
25-latek był od dawna w konflikcie z
ojcem. W mieszkaniu napastnik rzucił się
na 45-latka z nożem. Zadał mu kilka ciosów
w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej.
Mężczyźnie pomógł młodszy syn, który
obezwładnił brata i wytrącił mu nóż z ręki.
Sprawca uciekł z domu, ale szybko został
zatrzymany. Wezwane na miejsce pogotowie
przewiozło rannego do szpitala. Jego stan
jest ciężki. Zatrzymany był trzeźwy, ale był
już karany za rozboje i włamania. Teraz za
usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet
dożywotniego więzienia, a najbliższe trzy
miesiące spędzi w areszcie.

Śmierć na pasach
Szokujące zdarzenie w Bytomiu. 24-letni
mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak skatował swojego rocznego
synka. Dziecko w ciężkim stanie trafiło
do szpitala.

Do napadu doszło na stacji paliw przy
ul. Dojazdowej w Tychach. Mężczyzna miał
na głowie czarną kominiarkę. Kastetem
pobił pracownika i zażądał pieniędzy. Po
przeszukaniu biurka i szafek napastnik
ukradł 300 złotych oraz dwa telefony. Pobity pracownik został zabrany przez karetkę
do szpitala. Policjanci już następnego dnia
zatrzymali sprawcę napadu. Okazał się
nim 19-letni mieszkaniec Tychów. Sąd
zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy. Za rozbój nastolatkowi grozi do
12 lat więzienia.

Jedna kobieta zginęła na miejscu, a druga
walczy o życie w szpitalu. To efekt tragicznego wypadku, który spowodował pijany
kierowca w Mysłowicach.
Kierowca opla na przejściu dla pieszych
na ul. Laryskiej w Mysłowicach potrącił
dwie osoby. 57-letnia kobieta poniosła
śmierć na miejscu, a 52-latka w stanie ciężkim została odwieziona do szpitala. Kierujący samochodem nie pomógł kobietom i
uciekł z miejsca wypadku. Policja jednak
szybko zatrzymała 20-letniego mieszkańca
Mysłowic. Okazało się, że był pijany - miał
ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za
popełnione przestępstwo grozi mu kara do
12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna zaatakował proboszcza w
Zabrzu. Napastnika rozsierdził fakt, że
ksiądz nie wydał mu zaświadczenia o tym,
że nie należy już do kościoła.
Do nietypowego zdarzenia doszło w
kościele św. Franciszka w Zabrzu. Mężczyzna zażądał dokumentu stwierdzającego
wypisanie go z kościoła katolickiego. Z
powodów formalnych proboszcz odmówił jednak wydania zaświadczenia. To
rozzłościło 34-latka do tego stopnia, że
uderzył proboszcza w twarz. Wychodząc
z kancelarii groził księdzu, że przyjdzie
jeszcze raz, ale tym razem rozliczy się
z nim przy pomocy pałki. Mężczyzna
został zatrzymany i przyznał się do winy.
Za naruszenie nietykalności cielesnej oraz
kierowanie gróźb pod adresem księdza
grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. W
Polsce, aby dokonać aktu apostazji, należy
przekazać własnoręcznie oświadczenie
proboszczowi w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Do wniosku należy
dołączyć akt chrztu.
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W Sosnowcu
postawili
na młodzież
Kiedyś grali tu
reprezentanci
Polski, a klub
rywalizował
o najwyższe
trofea. Obecnie
Zagłębie
Sosnowiec
znajduje się
na peryferiach
wielkiego futbolu,
ale w przyszłości
chce wrócić
do piłkarskiej
ekstraklasy.
Dlatego w
klubie odważnie
postawiono
na szkolenie
młodzieży.

D

rużyna z Zagłębia Dąbrowskiego ma na swoim koncie cztery wicemistrzostwa
Polski oraz czterokrotnie
wywalczyła Puchar Polski. Największe
sukcesy Zagłębie Sosnowiec odnosiło
w ubiegłym wieku, ale zanotowało
też bolesny upadek. Olbrzymie długi
spowodowały, że w 1993 roku Sąd
Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
ogłosił upadłość klubu i zarządził
jego likwidację. Na dwa lata zespół
zniknął z piłkarskiej mapy Polski.
W młodości siła

Próby odbudowania potęgi Zagłębia tak naprawdę nigdy się nie
udały. Co prawda w 2007 roku po
15 latach drużyna z Sosnowca powróciła do ekstraklasy, ale pograła w
niej tylko jeden sezon. Dodatkowo
klub w związku z aferą korupcyjną

doceniają nowoczesną infrastrukturę i
w dodatku dzięki kawiarni obok boisk
treningowych, mogą w komfortowych
warunkach oglądać swoje pociechy w
akcji – mówi Maciej Wasik z biura
prasowego Zagłębia Sosnowiec.

Miejskie Centrum Treningowe
zostało docenione również przez
działaczy UEFA. Przed Euro 2012 w
Polsce i na Ukrainie kompleks boisk
przy Stadionie Ludowym wraz z hotelem Piramida w Tychach znalazły się
w gronie 21 ośrodków pobytowych,
które trafiły do oficjalnego katalogu
rekomendowanego przez piłkarską
centralę. Trenować w czasie Mistrzostw Europy mieli tu Chorwaci,

samych wychowankach. Dziś to już
jest niemożliwe. Takie są teraz trendy w
futbolu. Na pozyskanych zawodników
stawiają nawet najbogatsze kluby, które
wydają miliony na własne akademie
piłkarskie. Musi to być połączenie wychowanków i piłkarzy sprowadzonych
do klubu. Działamy jeszcze za krótko,
żeby oceniać wyniki naszej pracy. Liczę, że już w najbliższym czasie nasze
szkolenie młodzieży zaprocentuje. Nie
ma jednego sprawdzonego modelu,
ale talenty są przecież wszędzie, tylko
trzeba je umieć znaleźć i oszlifować –
stwierdza Leszek Baczyński.
W odbudowę Zagłębia zaangażowało się także miasto, które jest
właścicielem klubu. – W tej chwili
trwają prace nad przyszłorocznym
budżetem. Będzie ustalona kwota,

ale ostatecznie wybrali inną lokalizację. – Był to ośrodek przygotowany
pod kątem Euro i mimo że się nie
udało pozyskać żadnej reprezentacji,
to wszystko napędziło koniunkturę.
Teraz młodzież sama garnie się do
treningów. Szczególnie, że mamy
murawę naturalną i sztuczną, także
każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki
MOSiR-owi mamy olbrzymią bazę
przydatną do trenowania – dodaje
prezes Zagłębia.
Mimo takiego zainteresowania
wśród młodzieży, w Sosnowcu zdają
sobie sprawę, że sami wychowankowie
nie zapewnią powrotu do piłkarskiej
elity. Jednak najmłodsi mogą w
przyszłości stanowić o sile zespołu
z Zagłębia Dąbrowskiego. - Kiedyś
zbudowałem Zagłębie niemal na

jaka zostanie przekazana ze strony
miasta na zespół. Trudno powiedzieć,
ale może to być suma 1,5-2 milionów
zł. Musimy pamiętać, że klub dopiero
wychodzi na prostą i spłaca zadłużenie, które powstało, kiedy miasto nie
było jeszcze jego właścicielem. Dlatego
nie ma dużego parcia na awans do
I ligi w tym sezonie. Ważne jest też
to, że wszystkie grupy młodzieżowe
wróciły pod skrzydła Zagłębia. Młodzi piłkarze w przyszłości na pewno
pomogą Zagłębiu w odnoszeniu
sukcesów – mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
Na takie rozwiązanie liczą także
kibice z Sosnowca, którzy na Stadionie
Ludowym znowu chcieliby oglądać w
akcji najlepsze polskie drużyny.
Adrian Leks

Wyróżnienie od UEFA

Dzięki szkoleniu młodzieży wielki futbol może wrócić do Sosnowca

został zdegradowany do II ligi, w
której gra nieprzerwanie do dziś. Ten
sezon też jest już praktycznie stracony, bo sosnowiczanie po rundzie
jesiennej zajmują miejsce w dolnej
połowie tabeli. – Nas ocenia się za
wyniki. Nie lubię słowa „przebudowa”,
ale korekty w klubie trzeba robić na
bieżąco. Staramy się, ale to na razie
nie przekłada się na punkty. Wciąż
mamy swoje problemy, lecz udało nam
się już zredukować spore zadłużenie
klubu. Mogę liczyć w tej chwili tylko
na małych sponsorów i oczywiście na
miasto, które jest właścicielem klubu
– tłumaczy Leszek Baczyński, prezes
Zagłębia Sosnowiec.
Obecnie klub z drugoligowej szarzyzny wyróżnia Miejskie Centrum
Treningowe. Oddany do użytku w
2010 roku obiekt służy do treningów
pierwszej drużynie, ale korzystają
z niego przede wszystkim przyszli
piłkarze. Młodzi adepci futbolu
mogą liczyć w Sosnowcu na prawdziwe luksusy. Trenują na dwóch
boiskach z naturalną murawą oraz
jednym ze sztuczną nawierzchnią.
Wszystkie boiska są oświetlone. Do
tego dochodzi pawilon z ośmioma

szatniami oraz salka treningowa.
Zagłębie Sosnowiec szkoli czternaście
grup młodzieżowych. Każda liczy od
20 do 30 zawodników. Najstarsi są
już pełnoletni, a najmłodsi urodzili
się w 2006 roku. Dodatkowo klub
współpracuje ze szkółką piłkarską
Junior Football, która trenuje dla
niego dzieci już w wieku trzech lat. Zagłębie zawsze słynęło z dobrej pracy
z młodzieżą. Kiedy w lipcu 2011 roku
przejąłem stery w klubie, działały
tam cztery grupy młodzieżowe. W
tej chwili jest ich czternaście łącznie ze szkółką bramkarską. To daje
przełożenie, że w ciągu miesiąca na
naszych obiektach trenuje od czterech
do sześciu tysięcy młodych zawodników. Szczególną uwagę zwracamy
na najmłodszych, bo trener, który się
nimi zajmuje musi być odpowiednio
przygotowany. W ogóle znaczenie piłki
nożnej po Euro 2012 rośnie i dlatego
obiekt jest bardzo mocno eksploatowany i popularny – podkreśla Leszek
Baczyński. - Odbieramy bardzo dużo
telefonów od rodziców najmłodszych
dzieci w sprawie treningów. Dlatego
rozpoczęliśmy m.in. współpracę z
akademią Junior Football. Rodzice
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Używanie opon zimowych nie jest
jeszcze w Polsce obowiązkowe, chociaż wydaje się, że jest to tylko kwestia
czasu. Osobiście jestem przeciwnikiem
takich ustawowych nakazów. Jako, że
prawo jazdy mogą otrzymać w Polsce
osoby pełnoletnie, a więc w pełni odpowiedzialnie wystarczyłoby, gdyby
np. firmy ubezpieczeniowe nie wypłacały odszkodowań lub zmniejszały
go o np. 25 proc w przypadku kolizji
spowodowanej zimowymi warunkami
atmosferycznymi, a samochód miałby
w tym momencie opony „letnie”.

T
n Drużyna gimnastyczek z East Sussex pobiła dwa
rekordy świata - odnotowane wcześniej w Księdze Rekordów Guinessa
- w liczbie osób, które zmieszczą się w kabinie klasycznego Mini oraz
nowej generacji tego modelu. I tak, w Mini z 2012 roku zmieściło się
28 smukłych i niezwykle wygimnastykowanych młodych dziewczyn,
przy czym cztery z nich musiały „zająć miejsce” w bagażniku (jedna
osoba więcej niż poprzednio). Po odnotowaniu przez przedstawiciela
Guinness World Records nowego rekordu dziewczyny przesiadły się
do klasycznego Mini. W tym przypadku do auta weszły 23 osoby, czyli
o dwie więcej niż wynosił poprzedni rekord.
n Chiny, to obecnie jeden z najważniejszych rynków zbytu towarów luksusowych. Nie powinno więc dziwić, że
w Pekinie powstał salon samochodowy niemieckiej AMG, najbardziej
znanej i cenionej firmy tuningującej Mercedesy. Dealerski punkt w
Pekinie będzie jednak zupełnie nietypowy – to pierwszy, samodzielny
salon AMG oferujący ceniącym luksus i sportowe osiągi klientom
wyłącznie modele ze znaczkiem AMG. Poza samochodami Sanlitun
AMG Performance Center będzie zajmowało się również sprzedażą
części samochodowych i akcesoriów AMG. Salon będzie w przyszłości
służył jako wzór dla innych planowanych centrów tej firmy.
n Firmy Mitsubishi Motors Corporation (MMC)
oraz Mitsubishi Corporation (MC) ogłosiły rozpoczęcie
działania firmy GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (GMMC) w mieście
Changsha w chińskiej prowincji Hunan. GMMC będzie produkował
i sprzedawał samochody koncernu MMC w Chinach.

ak czy inaczej, używanie
opon zimowych w naszych
warunkach geograficznych
jest bardzo rozsądną rzeczą.
Warto jednak znać kilka podstawowych faktów związanych z takim
ogumieniem.
n Kryterium wymiany opon jest
temperatura! Zakładamy „zimówki”
jeśli temperatura spadnie poniżej 7
stopni Celsjusza. Nawet, jeśli w dzień
słońce nieco przygrzeje, to ważne są
temperatury poranne czy wieczorne.
Nie czekamy na śnieg.
n Opony zimowe oznaczone są
symbolem „śnieżynki” lub literami
„M+S” (z ang. Melt and Snow, czyli
błoto pośniegowe i śnieg).
n Opony zimowe radzą sobie lepiej w
niskich temperaturach od opon letnich
przede wszystkim z powodu użycia
do produkcji innej mieszanki gumy.
W rezultacie bieżnik opony zimowej
zachowuje na mrozie elastyczność i
zapewnia lepszą przyczepność. (Natomiast bieżnik opony letniej zaczyna
zachowywać się jak łyżwa). Poza tym

opony zimowe mają zupełnie inną
rzeźbę bieżnika – jest ona zaprojektowana właśnie z myślą o jeździe po
błocie pośniegowym i śniegu.
n Używanie opon zimowych nie
zwolni nas z konieczności używania
w szczególnie trudnych warunkach
drogowych łańcuchów (na niektórych
odcinkach dróg – zwłaszcza w górach
- może to być nawet obowiązkowe).
n Nie należy obniżać ciśnienia w kołach w celu rzekomego poprawienia
przyczepności. Nic nie zyskamy, a w
najlepszym przypadku doprowadzimy
jedynie do szybszego zużycia opon.

Ciśnienie ma być takie, jakie rekomenduje producent auta i sprawdzamy je
przynajmniej raz w miesiącu.
n Niedopuszczalne jest zakładanie
tylko dwóch opon zimowych (np. na
oś napędową). Wymieniamy zawsze
cały komplet.
n Zgodnie z prawem minimalna
wysokość bieżnika wynosi 1,6 mm.
Ustawodawca nie rozgraniczył jednak
opon zimowych i letnich. W przypadku „zimówek” 1,6 mm, to zdecydowanie za mało - zalecane minimum
wynosi 4 mm.
Maciej Rzońca

„Na pomoc!” po węgiersku lub norwesku
Na zlecenie firmy Ford przeprowadzono wśród europejskich kierowców
sondaż dotyczący ich zagranicznych
wyjazdów. Okazało się, że w ciągu
minionych pięciu lat, aż 75 proc z
nich było przynajmniej raz w kraju,
w którym nie mogliby wezwać pomocy
w lokalnym języku.

powiadomienie o wypadku lokalnych
operatorów służb ratowniczych aż w 26
językach (odpowiednich dla 40 regionów
europejskich). To więcej, niż w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej technologii.
System SYNC z funkcją Emergency
Assistance zostaje aktywowany zaraz po
zderzeniu, w wyniku którego pasażero-

aką sytuację łatwo
sobie wyobrazić – pan
Kowalski wraz z rodziną jedzie na urlop do Chorwacji i np. na Węgrzech ma poważny wypadek. Dzwoni na
telefon alarmowy 112, ale nie
jest się w stanie porozumieć
z operatorem, opisać miejsca
zdarzenia, stanu rannych, itp.
Taka sytuacja bynajmniej nie
jest mało prawdopodobna...
Na szczęście, producenci
samochodów coraz częściej oferują zaawansowane systemy automatycznego
powiadamiania o wypadku. Co więcej,
nie dotyczy to jedynie ekskluzywnych
marek i drogich modeli, ale tak popularnych, jak Ford Fiesta...
Oferowana w nowej Fieście funkcja Emergency Assistance umożliwia

wie mogą być nieprzytomni, ranni lub
zdezorientowani - powiedział Christof
Kellerwessel, główny inżynier ds. systemów elektrycznych i elektronicznych,
Ford of Europe. W takiej sytuacji trudno
wykonać połączenie alarmowe w ojczystym języku, nie wspominając już o
języku obcym.

T
n Watykański park samochodowy wzbogacił się o dwa
nowe pojazdy zbudowane na bazie Renault Kangoo Maxi Z.E. Auta
mają 4,6 m długości i 1,8 m szerokości. Pod maską pracuje silnik
elektryczny o mocy 60 KM, a naładowany akumulator litowo-jonowy
pozwala na pokonanie ok. 170 kilometrów. Pierwszy z tych modeli,
przewidziany do przejazdów Papieża po jego letniej rezydencji jest
biały. Drugie auto, niebieskie, będzie wykorzystywane przez ochronę.
Oba samochody zostały zmodyfikowane we współpracy z francuskim
producentem nadwozi Gruau. Samochody mają 4 miejsca siedzące, w
tym 2 oddzielne fotele z tyłu. Oferują ponadto rozwiązania specjalne,
np. otwierany dach, demontowalne boczne tylne szyby, automatycznie
zamykające się boczne tylne drzwi oraz wysuwane elektrycznie stopnie
wejściowe, zapewniające łatwy dostęp do wnętrza pojazdu.

Idzie zima,
czas zmieniać
opony

Funkcja Emergency Assistance,
oferowana standardowo w połączeniu
z aktywowanym głosem samochodowym systemem komunikacji SYNC,
wykorzystuje informacje przekazywane przez pokładową jednostkę
GPS, a także mapy i sieć telefonii
mobilnej, aby określić miejsce wypadku i wybrać odpowiedni
język, w którym zostanie
przekazana wstępna wiadomość głosowa o zaistniałej
sytuacji. System wybiera
następnie europejski numer
alarmowy 112 za pośrednictwem systemu Bluetooth telefonu komórkowego
kierowcy. W oparciu o
współrzędne miejsca wypadku system może nawet
wybrać odpowiedni język
powiadomienia.
Proces ustanawiania połączenia z
numerem ratunkowym inicjuje aktywacja poduszki powietrznej lub odcięcie
pompy paliwowej. Przed wykonaniem
połączenia system daje podróżującym
czas na dezaktywację, gdyby okazało
się, że specjalistyczna pomoc nie jest
potrzebna. (MR)

