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Pożar na stadionie GKS-u Tychy
Pożegnanie Stadionu Miejskiego w Tychach
zakończyło się interwencją straży pożarnej.
Nieznani sprawcy podpalili stadionowe krzesełka.
Sparing GKS-u Tychy z Sołą Oświęcim
zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1.
Był to ostatni mecz na obiekcie w Tychach
przed jego przebudową. Ktoś zadbał o to,
by pożegnanie było naprawdę „gorące”.
Na remontowanym stadionie podpalono
kilkadziesiąt krzesełek. Ogień pojawił się po
zakończeniu spotkania. Pożar gasiły dwa zastępy straży pożarnej. Z trybun mecz oglądało
ponad 300 osób. Spaliło się 50 krzesełek. Na
modernizowanym stadionie znajdowały się
elementy pozostałe po demontażu trybun.
Policja jest przekonana, że w ustaleniu
sprawców pomogą im nagrania z monitoringu.
Funkcjonariusze mają też sprawdzić, czy fakt,
że na obiekcie prowadzone były prace nie wykluczał możliwości przeprowadzenia meczu.
Wójt Jeleśni zostaje
Kolejne referendum w województwie śląskim
zakończyło się fiaskiem dla jego inicjatorów.
Tym razem w Jeleśni, gdzie mieszkańcy
w głosowaniu zdecydowali, że wójt gminy
zostanie na swoim miejscu.
Referendum w sprawie odwołania Mariana
Czarnoty ze stanowiska nie jest ważne.
Powodem jest zbyt niska frekwencja. Do urn
poszło zaledwie 371 osób, a to tylko 10 proc.
wymaganej ilości głosujących. Żeby głosowanie było ważne, w urnach musiałyby się znaleźć co najmniej 3794 głosy, czyli połowa tych,
które wylądowały w nich podczas ostatnich
wyborów samorządowych. Za odwołaniem
wójta głosowało 303 wyborców, 63 było
przeciw. Oddano także 5 głosów nieważnych.
Grupa, która zainicjowała referendum, wójtowi
Czarnocie zarzucała zadłużanie gminy i złą
politykę w miejscowej oświacie.
Slash zagra w Spodku!
Charyzmatyczny gitarzysta, legenda
i współzałożyciel Guns N’Roses przyjedzie
na Śląsk. 13 lutego ma wystąpić w katowickim Spodku i będzie to jego jedyny
koncert w Polsce.
Po rozstaniu z Guns N’Roses, Slash poszedł
swoją drogą. Mimo to, wciąż nie schodzi
z czołówki rankingu najlepszych gitarzystów
świata. Koncert odbędzie się 13 lutego 2013
roku w Katowicach. Gitarzysta będzie na nim
promował między innymi swój najnowszy
solowy album „Apocaliptic Love”. Fani jednak
mogą liczyć także na to, że usłyszą też
starsze kawałki. Do Katowic Slash przyjedzie
razem z grupą The Conspirators i wokalistą
Milesem Kennedym. Ile trzeba będzie
wyłożyć, żeby odlecieć katowickim Spodkiem
razem z fanami Slasha? Bilety kosztują
od 170 do 400 zł i już trafiły do sprzedaży.
Katarzyna W. zostanie w areszcie
Sąd w Katowicach zdecydował: areszt dla
Katarzyny W. zostanie przedłużony.
Wniosek prokuratury o tymczasowy areszt
dla Katarzyny W. został złożony w Sądzie
Rejonowym w Katowicach. Sąd przychylił
się do wniosku i kobieta pozostanie
w areszcie do 14 stycznia. –W przypadku
Katarzyny W. zachodzi obawa ucieczki
i matactwa –wyjaśnia prokurator Marta
Zawada-Dybek, rzeczniczka prasowa
Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Katarzyna W. podejrzana jest o zabicie
swojej półrocznej córeczki Magdy.
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Wygrana batalia
o życie chorych dzieci
Były łzy rozpaczy, teraz są
łzy wzruszenia. Apel rodziców
ciężko chorych dzieci z Centrum
Pediatrii i Onkologii w Chorzowie o ratowanie szpitala odniósł
skutek. NFZ zapłacił 400 tysięcy
złotych za nadwykonania na oddziale hematologii i zadeklarował, że po nowym roku ureguluje
kolejne zaległości.
Rodzice byli już bliscy załamania: –Teraz to jest gra o śmierć
i życie. Zamknięcie tego oddziału,
jest jak odcięcie pacjenta od respiratora. –Rodzice ciężko chorych
dzieci z oddziału hematologii
chorzowskiej kliniki z niecierpliwością czekali na wyniki rozmów władz miasta z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Ważyły się
losy oddziału, na którym leczy
się ponad 20. dzieci. –Cieszę się
i wszyscy rodzice będą się cieszyć
niesamowicie, że NFZ pozwolił
zostać temu oddziałowi z naszymi
dziećmi. Zostać i dalej je leczyć,
jak do tej pory –mówi Katarzyna Drążkiewicz.
Katarzyna Drążkiewicz, mama
chorego na białaczkę Igora, bała
się, że pomocy dla syna będzie
musiała szukać w innej klinice.
Takie jak ta na Śląsku są jeszcze

dwie – w katowickiej Ligocie oraz
w Zabrzu. –Hematologia pod względem merytorycznym ma się bardzo
dobrze, lecz pod względem płatności
jest niedoszacowana –stwierdza
Jacek Karpe, lekarz naczelny Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Dlatego, gdyby zlikwidowano oddział
w Chorzowie, nie wszystkie dzieci
udałoby się umieścić w pozostałych klinikach w regionie. –Myślę,
że poziom deklarowanego wsparcia
ze strony NFZ, jeśli chodzi o nadwykonania jest optymistyczny –uważa
Wiesław Ciężkowski, wiceprezydent Chorzowa.
Mimo deklaracji NFZ-tu
o spłacie części zaległości, huraoptymizmu w Chorzowie wciąż
próżno szukać. Spłacenie nadwykonań na hematologii sprawy
nie załatwia. Bo limity na innych
oddziałach są przekroczone o ponad pięć milionów złotych. –Te
dzieci, które są zapisane i czekają
na kolejkę, są przyjmowane dalej,
mimo zakończenia limitu punktowego, który wyznaczył NFZ na ten
rok –informuje Zbigniew Pilecki,
ordynator ortopedii w chorzowskim Centrum Pediatrii. –Sprawą
najważniejszą jest to, żebyśmy nie
pracowali w rytmie cyklicznym

łatania dziury i zasypywania bieżących problemów, ale znaleźli taki
model finansowania pediatrii, który pozwoliłby uniknąć podobnych
sytuacji –mówi Grzegorz Grzegorek, rzecznik Centrum Pediatrii
i Onkologii w Chorzowie.
W resorcie zdrowia zapewniają, że nad problemem pracują. –Zdajemy sobie sprawę z tego,
że procedury pediatryczne nie są
wyceniane w sposób prawidłowy.
W przyszłym roku resort ma zamiar to zmienić. NFZ już w piątek ma spotkać się z dyrektorami
instytutów, gdzie takie kłopoty

finansowe pod koniec roku wystąpiły –zapowiada Krzysztof Bąk
z Ministerstwa Zdrowia. Na te
pożądane zmiany liczy m.in. Bożena Kozok. Jej 2,5-letni syn Kuba
zachorował na białaczkę. Leczy
się w zabrskiej klinice. –Czuję
się bezpiecznie. Jest bardzo dobra
opieka i ogólnie –jest dobrze –mówi
Bożena Kozok.
W tak dobrych rękach znaleźć
powinno się każde z tych ciężko
chorych dzieci. Bo dodatkowy
stres w postaci groźby likwidacji
szpitali, z pewnością na dobre im
nie wychodzi.

Uczniowie przez smog
muszą chodzić w maskach
Zamaskowani w drodze do
szkoły, ze szkoły, a nawet w wolnym
czasie. Przedszkolaki, uczniowie
podstawówki i gimnazjum w czeskiej Stonavie od kilku dni noszą
specjalne maski. Te mają uchronić
ich przed smogiem, którego stężenie
bardzo często przekracza tu dopuszczalne normy. Miejscowość położona jest kilkanaście kilometrów
od naszej południowej granicy, ale
u nas o takich rozwiązaniach nikt
nie myśli.
Zamaskowani, bo trudno im oddychać pełną piersią To nie ćwiczenia,
a codzienność blisko 200 uczniów
z czeskiej Stonavy. –Jest lepiej niż bez
maski, lepiej się w tym oddycha, lepiej
się żyje i to po prostu bardzo pomaga –
mówi Martin Stepanek, uczeń ze Stonavy. Tym bardziej, że ta mała miejscowość nieopodal Karviny skazana
jest na uciążliwe sąsiedztwo trucicieli.
Trzy kopalnie ostro fedrują zanieczyszczając powietrze. Do tego jeszcze
spaliny. Maski uczniom sprezentowała jedna z kopalń, po interwencji

miejscowych urzędników. To wyraz
skruchy truciciela. –Na poziomie
gminy, staramy się już od kilku lat,
robić wszystko, żeby nasze dzieci i nasi
ludzie mieli ochronę przed szkodliwym
działaniem tego powietrza –zaznacza
Tomas Barak, wicewójt Stonavy.
To co na ulicach Stonavy powszechne, nie jest jednak obowiązkowe. –Zdarza się często zapomnieć, ale

w szkole masek nie nosimy. Staramy się
jednak nosić je, gdy idziemy do szkoły
i z niej wracamy – zwierza się Katerina Kavkova, uczennica ze Stonavy.
To nie jedyny sposób na ochronę
młodzieży przed smogiem. –Co
roku uczniowie są wysyłani na dwa
tygodnie do zielonych szkół, nie
tylko do Republiki Czeskiej, w rejony górskie, ale też do Czarnogóry

–oznajmia Zdenek Lusk, dyrektor
szkoły w Stonavie.
Poziom stężenia pyłów w powietrzu na bieżąco jest sprawdzany.
Źródło problemu, co podkreślają
urzędnicy, zlokalizowane jest nie tylko
po czeskiej stronie. –Skala problemu
jest naprawdę szeroka i wykracza poza
granice Stonavy. To sprawa całego regionu –uważa Tomas Barak, wicewójt
Stonavy. Dla zanieczyszczeń granice
nie istnieją. Po polskiej stronie jednak
nikt na razie masek nosić nie zamierza.
Nikt też tego w najbliższej przyszłości
nie planuje. –Mam nadzieję, że nie
będzie to konieczne, chociaż co roku,
gdy zaczyna się sezon grzewczy robi
się tragedia. Muszę jednak przyznać,
że jak analizowaliśmy listopad 2010 r.,
jest minimalnie lepiej –stwierdza Anna
Wrześniak, Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska.
Lepiej, ale tylko minimalnie.
Unijne normy dotyczące tzw. niskiej
emisji są łamane nagminnie nie tylko
w Polsce. Również w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji.
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Przed grudniowym objęciem przez Koleje Śląskie wszystkich połączeń
w przewozach pasażerskich w regionie widoczne jest zrozumiałe zainteresowanie
ze strony opinii publicznej przyszłością tego typu transportu. Nic dziwnego,
system komunikacji zarówno kolejowej, jak i drogowej jest bardzo złożony.
Dotyczy to zarówno samej Aglomeracji Górnośląskiej, jak i powiązań z nią
innych centrów rozwojowych, jak np. Częstochowa, Bielsko-Biała czy też
miast aglomeracji rybnickiej. Według szacunków z przewozów pasażerskich
w regionie korzysta rocznie ponad 25 milionów osób.

Marszałek Województwa Śląskiego

Od 9 grudnia, kiedy w życie
wejdzie nowy rozkład jazdy,
pożegnamy się z dotychczasową
firmą – Przewozami Regionalnymi. Zamknie to dla Samorządu
Województwa wieloletni bilans
strat wynikających ze współpracy
z tak trudnym partnerem, który
nie potrafił zwiększyć swojej efektywności na rynku ani wykorzystać w należyty sposób potencjału
zatrudnionych fachowców. Cieszę
się, że wielu z nich znalazło lub
znajdzie w najbliższym czasie
zatrudnienie w Kolejach Śląskich.
Jestem przekonany, że wielu
pasażerów zapamięta datę 9 grudnia jako początek otwarcia nowej
jakości na rynku kolejowym.
Koleje Śląskie od swego debiutu
przeszło rok temu przewiozły
o ok. 30 proc. więcej pasażerów
na linii Gliwice – Częstochowa
niż jej poprzednik – Przewozy Regionalne. Hitem okazało się przejęcie połączenia do Wisły. W dni
powszednie mówimy o 25 proc.
wzroście, a w weekendy nawet
o 50 proc. Takie wyniki zostały
osiągnięte dzięki wprowadzeniu
wysokiego standardu usług, nowoczesnego taboru oraz realizacji
rozkładu jazdy. Doświadczenia
na tych liniach legły u podstaw
przygotowania się przez spółkę
do wejścia na wszystkie połączenia w województwie oraz – co jest
istotne – do stworzenia nowego
rozkładu jazdy.
Jakie zmiany czekają zatem
pasażerów? Na torach pojawi się
więcej pociągów. Po torach będzie
kursować średnio 629 pociągów na
dobę. W przyszłym roku przejadą
one z pasażerami około 10 mln km.
Będzie to wzrost o ok. 20 proc.

w porównaniu z tegoroczną pracą
Kolei Śląskich i Przewozów Regionalnych. Na głównych liniach
pociągi będą kursować regularnie
co 30 min. – 1 godziny. Na bocznych
natomiast co 1 – 2 godziny. Oferta
jest skonstruowana tak, aby dodatkowo przyciągnąć tych pasażerów,
którzy zrezygnowali z usług kolei na
rzecz samochodu. Dlatego też Koleje
Śląskie wprowadziły większą liczbę
połączeń w dużych miastach.
Dodatkowym bonusem będzie
bardziej zróżnicowana oferta biletowa. Ceny będą zależeć od jakości trasy. Generalnie mniej będzie
się płacić za przejazdy na trasach,
których stan techniczny wymusza
zmniejszenie prędkości pociągu.
Oprócz tradycyjnych biletów miesięcznych można będzie zakupić
sieciowe imienne oraz na okaziciela.
Ta ostatnia oferta kierowana jest
przede wszystkim do firm. Promowane będą przejazdy rodzinne oraz
oferowane zniżki dla seniorów.
Jestem przekonany, że wprowadzenie Kolei Śląskich na tory
województwa to dobry początek
na rzecz integracji komunikacji
pasażerskiej. Funkcjonujące w województwie systemy transportu ze
względu na swoją specyfikę nie są
bowiem dla siebie konkurencją,
lecz wzajemnie się uzupełniają.
Kolej realizuje transport pasażerski głównie na skalę regionalną.
Transport zbiorowy realizowany
przez tramwaje i autobusy posiada
charakter lokalny. Gros pasażerów
korzystających z kolei regionalnej
to jednak osoby dojeżdżające do
miast Aglomeracji Górnośląskiej
ze znacznie dalej położonych
miejscowości, np. Częstochowy,
Zawiercia, Pszczyny, Bielska-Białej
i innych. Z pewnością atrakcyjniejszym środkiem transportu na
kierunku Katowice – Gliwice jest
pociąg, a nie autobus.

W przyszłym roku Koleje
Śląskie zamierzają wraz z KZK
GOP wprowadzić w Aglomeracji
Górnośląskiej zintegrowany bilet
w ramach Śląskiej Karty Usług

fot. T. Piechniczek

tekst Adam Matusiewicz

Publicznych. Nie jest wykluczone
wprowadzenie podobnych rozwiązań w porozumieniu z burmistrzami, prezydentami oraz
starostami z innych obszarów

województwa. Inwestycje w komunikację kolejową to szansa
na zwiększenie atrakcyjności
miast dla ich mieszkańców, jak
i inwestorów.

04 Wydarzenia
W ubiegłym
tygodniu
gościła na
Śląsku oficjalna
delegacja
chińskich
przedsiębiorców
reprezentujących
prowincję
Szantung
(Shandong).
Ich przyjazd
do Polski,
to efekt wizyty
polskich
biznesmenów
zrzeszonych
w Polskiej Izbie
Gospodarczej
właśnie
do Szantungu,
co miało miejsce
niewiele tygodni
wcześniej.

www.kurierpolski24.pl

Rewizyta chińskich
biznesmenów
Głównym celem rewizyty było
zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Śląska, możliwościach
prawnych inwestowania w naszym
kraju oraz – po prostu – nawiązaniu
bezpośrednich kontaktów gospodarczych z potencjalnymi polskimi partnerami.
Chińscy biznesmeni z Shandong Province Brand Development Research Association pod
przewodnictwem pana Li Zhaoyin
reprezentowali firmy z branży
budowlanej, tekstylnej, meblarskiej, energetycznej (panele

słoneczne), ale też tradycyjnej
chińskiej medycyny.
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Adam Stach podkreślił podczas
spotkania z chińską delegacją, że
kontakty gospodarcze bezpośrednio na poziomie przedsiębiorstw
są, na szczęście, pozbawione konotacji politycznych, niezależne od
aktualnych układów politycznych
w obu krajach. Unijne oraz polskie
prawo jest bowiem przyjazne wymianie handlowej z każdym krajem i jeśli polskie i chińskie firmy
znajdują wspólną płaszczyznę na

Goście z Chin podziwiają panoramę Beskidów ze Złotego Gronia.

Z dużym zainteresowaniem przyglądano się nowoczesnemu sprzętowi
w Centrum Zdrowia i Energii Meridian.

Zapaleniem świec
pod figurą
św. Barbary
obok klasztoru
oo. Franciszkanów
w Pilicy
rozpoczęło się
Barbórkowe,
doroczne
spotkanie
pracowników
firmy Linter.
I chociaż holding w zakresie
swej działalności już dawno wyszedł poza górnictwo, stało się już
tradycją, że właśnie w okolicach
4 grudnia taki miting jest organizowany. Zresztą i w tym roku
spora grupa uczestników przybyła
ubrana w galowe mundury górnicze, wśród nich prezes Leszek
Łazarczyk

Barbórkowa biesiada
Część oficjalna obejmowała
ponadto mszę św. w Sanktuarium
Matki Boskiej Śnieżnej – Opiekunki Rodzin, gdzie wspólnie modlono się za pomyślność i zdrowie
pracowników Lintera i ich rodzin.
Mszę odprawił o. Lucjan Janas,

który w homilii przypomniał
życiorys św. Barbary, wyjaśniał
sens jej męczeńskiej śmierci oraz
powody, które sprawiły, że stała
się ona patronką osób szczególnie
narażonych na utratę zdrowia
i życia, a więc górników, ale też…

prowadzenie interesów, to – z małymi wyjątkami obejmującymi koncesjonowane przed rząd dziedziny, jak
np. przemysł zbrojeniowy – jest na
to „zielone światło”.
Na efekty wizyty chińskiej
delegacji przyjdzie zapewne poczekać kilka tygodni, może miesięcy.
W każdym razie „ziarno zostało
zasiane”. Teraz przedsiębiorcy, niezależnie od języka jakim się posługiwali podczas spotkania, muszą
zrobić biznesplany i – jeśli wypadną
pozytywnie – zacząć je realizować.

Warto w tym miejscu dodać, że
nadmorska prowincja (odpowiednik
województwa lub regionu w naszym
kraju) Szantung ma blisko 157 tys km
kwadratowych powierzchni (prawie
połowaterytoriumPolski)orazponad94
mln ludności! (prawie trzykrotnie więcej
niżwcałejPolsce).Potencjałgospodarczy
prowincji jest więc gigantyczny. Wejście
na tamten rynek z polskimi produktami
czy usługami, to prawdziwa szansa dla
naszych przedsiębiorców.
Tekst i zdjęcia:
Maciej Rzońca

żołnierzy, marynarzy, flisaków,
dziewic, osób umierających, a nawet więźniów.
Później… cóż, rozpoczęła się
wielogodzinna biesiada z obowiązkową golonką przy akompaniamencie znakomitego górniczego
big-bandu. Były więc rozmowy,
wspomnienia i anegdoty w większych i mniejszych grupach, ale
toasty i chóralne śpiewanie takich

śląskich szlagierów, jak „Jo śląski
pieron z pod Bytomia”… Bardzo
entuzjastycznie przyjętą niespodzianką muzyczną był króciutki
recital Chinki „Asi”, od niedawna
pracującej w ośrodku „Zagroń”
w Istebnej, która zaśpiewała kilka
rodzimych piosenek w swoim ojczystym języku.
Tekst i zdjęcia:
Maciej Rzońca
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Uwaga na zimę w rurach
Zima zmierza do nas wielkimi krokami i może okazać się, że znowu
wszystkich zaskoczy. Aby temu zapobiec i uchronić swoich odbiorców
przed niespodziankami, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jak co roku przypomina wszystkim
właścicielom, administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom
i instytucjom w Chorzowie i Świętochłowicach o odpowiednim
zabezpieczeniu urządzeń i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
Przede wszystkim
przed wystąpieniem
mrozów zaleca się:

1.

zabezpieczenie pomieszczenia,
w którym znajduje się wodomierz poprzez uszczelnienie drzwi
i okien,
zabezpieczenie wodomierza
w sposób umożliwiający
łatwe usunięcie izolacji cieplnej
w celu wykonania odczytu,
wyremontowanie studzienek
wodomierzowych, jeżeli ich
stan tego wymaga oraz przykrycie
ich typowym włazem (studzienki
powinny posiadać stopnie złazowe).
Studzienki o głębokości mniejszej niż
1,20 m należy koniecznie ocieplić,
zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed
skutkami niskich temperatur –
temperatura w pomieszczeniu
wodomierzowym nie powinna
być niższa niż 4°C,
zabudowanie w najniższym
punkcie instalacji ogólnodostępnego punktu poboru
wody i zabezpieczenie go
izolacją cieplną, co umożliwi
zaopatrzenie w wodę w przypadku awaryjnego obniżenia
ciśnienia w sieci,
zabezpieczenie izolacją
cieplną przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
przechodzących przez nieocieplone kondygnacje w budynkach,
doprowadzenie do stanu używalności urządzeń grzewczych
w szaletach ogólnych,
niedopuszczenie do oblodzenia pokryw żeliwnych do zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych,
kratek ściekowych,
unikanie składowania stert śniegu i lodu na w/w urządzeniach
sieci wod.-kan,
zgłaszanie informacji
o wszelkich nieszczelnościach ulicznej sieci wodociągowej
w ChŚPWiK sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Składowa 1, pod numerem dyspozytora Przedsiębiorstwa
(32) 3494600 lub (32) 3494601.

2.
3.

Zastosowanie się do tych
zaleceń pozwoli uniknąć wielu
niepotrzebnych kłopotów związanych z ograniczeniami w dostawie
i brakiem wody, czy też jej zamarznięciami skutkującymi bardzo
często koniecznością wymiany
wodomierzy i przyłączy. – Ilość
zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy
poprzedniej zimy można liczyć
w setkach – mówi Jerzy Gricner –
Zastępca Dyrektora Technicznego
ds. Eksploatacji w chorzowsko-świętochłowickich wodociągach.
– Niezabezpieczone instalacje
pozamarzały, zostały rozerwane,
a mieszkańcy mieli mnóstwo zmar-

4.
5.

wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym.
Przed nadejściem zimy powinniśmy dla własnego dobra sprawdzić stan wewnętrznej instalacji

6.
7.
8.

9.
10.

twień z powodu
zalań, braku dostępu do
wody, a także kosztów remontów
zalanych pomieszczeń i naprawy instalacji. W zdecydowanej
większości przypadków awarie
i uszkodzenia wynikały ze zlekceważenia naszych wytycznych.
Mamy nadzieję, że tym razem nasz
apel odniesie pożądany skutek,
szczególnie w postaci zapewnienia odpowiedniej temperatury

w pomieszczeniach
i studniach wodomierzowych, których niezabezpieczenie jest zjawiskiem
nagminnym i często prowadzi
do uszkodzenia wodomierzy.
Przypominamy również, że za
zabezpieczenie wodomierzy odpowiadają odbiorcy usług – dodaje.
Odbiorcą usług, zgodnie z art.
2 pkt 3. Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
jest każdy, kto korzysta z usług

wod.-kan. lub zwrócić się o to do
administratorów budynków, bo
jej dobra kondycja i odpowiednia
ochrona urządzeń przed chłodem,
pozwoli nam spać spokojniej
i uniknąć wielu niedogodności
spowodowanych brakiem wody
lub ograniczeniami w jej dostawie.
Czasem, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniach, w których znajdują się wodomierze
i instalacje wystarczy po
prostu zamknąć drzwi i okna
na klatkach schodowych, czy
okienka piwniczne.
W trakcie odśnieżania
samochodu, miejsca parkingowego albo wjazdu na teren
posesji zwracajmy uwagę na to,
czy aby nie przysypujemy zasuwy
lub hydrantu. Często nie zdajemy
sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą
nasz brak wyobraźni. Nie dość, że
poważnie skomplikujemy i opóźnimy pracę pracownikom służb
eksploatacyjnych wodociągów, to
jeszcze w przypadku wystąpienia
pożaru możemy uniemożliwić
Straży Pożarnej skuteczne prowadzenie akcji gaśniczej, ponieważ
dostęp do podziemnego hydrantu
przykrytego zwałami śniegu będzie bardzo trudny. W tej sytuacji
na niewiele zdadzą się nawet tabliczki lokalizacyjne umieszczone
na większości budynków.

www.kurierpolski24.pl
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Powstał
Ruch Społeczny obrońców Pilska
S

Na spotkanie przybyło ponad 50 osób.

towarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Korbielów-Pilsko działa na
terenie Korbielowa od 2009 r. i ma na
celu wspieranie wszelkich inicjatyw
zmierzających w kierunku rozwoju
naszego regionu. Jednocześnie dbamy o czystość naszej miejscowości.
W tym celu organizujemy coroczną
akcję „Czysty Potok i Czysty Szlak
w Korbielowie”. Bierzemy także
udział w innych akcjach na rzecz
ochrony i czystości naszego środowiska .
Współpracujemy również z organami samorządowymi dbając aby
sprawy rozwoju turystyki, rekreacji
i sportu w naszej gminie nie zostały
odsunięte na dalszy plan.
Od dłuższego czasu obserwowaliśmy zastój inwestycyjny
w masywie Pilska, a to przekładało się na brak pracy w rejonie
i emigracje za nią naszych mieszkańców za granicę.
Z chwilą gdy pojawił się nowy
od dawna oczekiwany inwestor
i w swoich planach ujął modernizację Ośrodka Narciarskiego Pilsko
na miarę Europejską, uwierzyliśmy,

że sprawa rozwoju naszego regionu
wkrótce zostanie rozwiązana.
Niestety nasza radość trwała
krótko, gdyż pojawiła się Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, którzy robią
wszystko, aby ten plan zniweczyć.
Przez w/w Pracownię wpłynęła skarga do Prokuratury dotycząca nadużyć przez inwestora.
W ramach protestu przeciwko takim praktykom ekologów
w dniu 29.11.2012 r. powstał Ruch
Społeczny Obrońców Pilska , którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Sportu
i Rekreacji Korbielów-Pilsko.
Do współpracy zaprosiliśmy
mieszkańców gminy Jeleśnia zrzeszonych w innych organizacjach
pozarządowych i stowarzyszeniach jak również osoby prywatne,
którym sprawa rozwoju naszego
regionu nie jest obojętna.
Nasze działania będą zmierzać
w kierunku wspierania wszystkich
inicjatyw w Polsce, które są blokowane przez ekologów a mają na
celu rozwój naszego kraju.

Ruch Społeczny
Obrońców Pilska
powołał zarząd:

Ryszard Bera przedstawia stanowisko Stowarzyszenia „Natura Wspólne Dobro”.

Tadeusz Sołek, inicjator powołania
Ruchu.

Tadeusz Sołek
– Przewodniczący
Zbigniew Czarnik
– Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Jędrzejas
– Sekretarz

Zaproszenie
Ruch Społeczny Obrońców Pilska ma na celu doprowadzić do dialogu społecznego pomiędzy mieszkańcami
regionu zainteresowanymi inwestycjami a instytucjami samorządowymi i organizacjami ekologicznymi na
spotkaniu w dniu 9 grudnia 2012 o godz. 12.30 w Hali
Sportowej w miejscowości Korbielów. Jesteśmy przekonani, iz zaproponowana forma spotkania, której do
tej pory nie było, pozwoli wyjaśnić nurtujące wszystkich problemy związane ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym opartym na walorach
naturalnych Beskidów. Mamy nadzieje, iz Państwa troska o środowisko naturalne spowoduje rzeczowe i poważne potraktowanie naszego zaproszenia, aby uzyskać satysfakcjonujacy wszystkie strony kompromis.

Moment podpisania deklaracji przystapienia do Ruchu Społecznego Obrońców Pilska.

Patronat medialny
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Korbielów, dnia 29.11.2012 r.
W celu ochrony naszych praw obywatelskich
oraz celem zapewnienia nam i naszym rodzinom
przyszłości przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, niniejszym przyjmujemy
Deklarację Ruchu Społecznego Obrońców Pilska,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu
Komitetu Założycielskiego.
Chcemy, aby obywatel jako osoba fizyczna lub
przedsiębiorca miał prawo do zgodnego z prawem
działania i poszanowania jego interesów.
Chcemy, aby organizacje środowiskowe
podnosząc wzniosłe idee nie opierały się na
pomówieniach i szykanach, ale odnosiły się
do rzeczywistości.
Chcemy zarazem, aby zasada zrównoważonego rozwoju była wprowadzana w życie co
oznacza, że obok interesu natury winien być

również uwzględniony interes każdego człowieka.
Kierunek działań ruchu – to systematyczne poszerzanie poparcia społecznego. Główna
inicjatywa w tym zakresie będzie zmierzała do
wspierania osób fizycznych i przedsiębiorców
zamierzających inwestować w gminie Jeleśnia
i na Żywiecczyźnie w sporach z organizacjami
środowiskowych , które w imię ochrony przyrody
łamią prawo lub też zapominają o człowieku
jako elemencie środowiska.
Pozostając konsekwentnie ruchem politycznie niezaangażowanym będziemy otwarci na
współpracę z każdymi, ale zarazem tylko tymi
środowiskami, które chcą budować a nie niszczyć.
Członkowie
Ruchu Społecznego Obrońców Pilska

O inwestycji w Korbielowie mówią:
Marian Czarnota, wójt Gminy Jeleśnia

Jest to inwestycja, na którą czekamy od dobrych
kilku lat. Nareszcie znalazł się prywatny inwestor,

o którego musiałem bardzo długo zabiegać. Kiedy
inwestycja zaczyna być widoczna i trwa rozbudowa
ośrodka Pilsko, to nagle nie pasuje to ekologom.
Ekolodzy, którzy kwestionują tę modernizację powinni najpierw sprawdzić, czy inwestor ma wszystkie
uprawnienia, a nie oskarżać go bezpodstawnie. Nie
można składać do prokuratury zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa, jak nie ma się żadnej
pewności. To jest skandal, że ktoś z zewnątrz miesza
się w życie miejscowości. Jest to działanie na złość,
żeby wstrzymać inwestycję, która jest szansą nie tylko
dla gminy, ale także całej Żywiecczyzny. Pilsko ma
mnóstwo atutów i posiada warunki geograficzne,
które dają ogromne możliwości. My chcemy, żeby
gmina Jeleśnia, która 25 – 30 lat temu była gminą
numer jeden, jeśli chodzi o narciarstwo –wróciła do
dawnej świetności. Brak inwestycji oznacza szkody
dla gminy i powoduje, że ludzie wolą wyjeżdżać na
Słowację. Ze strony Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot, to nie jest patriotyczna postawa.

Ryszard Bera, prezes stowarzyszenia Natura Wspólne Dobro

My mieszkańcy Gminy Jeleśnia i całej Ziemi
Żywieckiej w pełni popieramy ww inwestycję
i zwracamy się do wszystkich urzędów, instytucji
państwowych i samorządowych a także wszelkich stowarzyszeń, organizacji i osób prywatnych
o udzielenie wsparcia i pomocy w celu realizacji
tej inwestycji.

To tak ważne dla naszej społeczności i całego regionu przedsięwzięcie prowadzone jest
w całkowitej zgodzie z aktualnym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
priorytetami rozwoju Gminy Jeleśnia i oczekiwaniami lokalnej społeczności.Uwzględnia
również ochronę środowiska naturalnego.
Pozbawione wszelkich podstaw i całkowicie
nieuzasadnione próby blokowania inwestycji
przez Stowarzyszenie na Recz Wszystkich Istot
i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego może doprowadzić do cakowitej
ruiny obecnego potencjału przyrodniczo-turystycznego masywu ,,Pilsko”a lokalną społeczność skazać na dalsze zubożenie,wegetację i
emigrację za chlebem.
Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot
a także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wzywamy do podjęcia natychmiastowych i realnych działań zmierzających
do ochrony zasobów wodnych , których widoczny
gołym okiem deficyt zagraża całemu środowisku
naturalnemu a nie zajmowanie się blokowaniem
pożytecznych inwestycji realizowanych w zgodzie
z naturą i służących wspólnemu dobru.

www.kurierpolski24.pl
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O inwestycji w Korbielowie mówią:

Pilsko jest nasze – nic o nas bez nas.
Przyszedł czas na ożywienie społeczno
– gospodarcze Korbielowa. Wysłużona i niedoinwestowania infrastruktura rekreacyjno
– sportowa i narciarska GAT doczekała się
nowego właściciela, który zamierza zmodernizować wyciągi narciarskie na Pilsku.
Czekali na to mieszkańcy Gminy Jeleśnia
i narciarze już od wielu lat.
Z inwestycjami wiąże się szansa na nowe
miejsca pracy i na poprawę bytu lokalnej
społeczności. Nasze dzieci nie będą musiały
wyjeżdżać za granice w poszukiwaniu pracy, a infrastruktura noclegowa nie będzie
świecić pustkami. To jeden z priorytetów
obywatelskiego ruchu społecznego obrońców Pilska, który powstał 1 grudnia 2012 r.
w Korbelowie. Organizacje pozarządowe
i samorządowe Gminy Jeleśnia utworzyły
koalicję dla obrony mieszkańców przed
stagnacją rozwoju i zagrożeniem ubóstwem.
Takie zagrożenia niestety pojawiły się ze
strony próbujących przyblokować inwestycje działaczy proekologicznej organizacji
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Nie
trudno zauważyć, że w takim razie organizacja ludzi nie zalicza do grona Wszystkich
Istot. Za wyjątkiem swoich członków i pokrewnych organizacji o podobnym profilu
działalności, m.in. z Lesoochranárske Zoskupenie Vlk, Earth First! czy Greenpeace
problemy życia ludzi są poza obszarem ich
zainteresowania. Niestety takie sprawiają
wrażenie swoim zachowaniem. Z dostępnych do wiadomości publicznej informacji
można się dowiedzieć, że Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot w swojej działalności
odwołuje się do założeń filozofii głębokiej
ekologii. Statutowym celem Stowarzyszenia
jest podejmowanie działań na rzecz ochrony
dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów
przyrodniczych oraz naturalnych procesów
biologicznych zachodzących na tych obszarach. Działania ukierunkowane są na zachowanie złożonego ekosystemu, z wszystkimi
występującymi w nim gatunkami, procesami i cyklami przyrodniczymi. Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot deklaruje pełną
niezależność od instytucji państwowych,
politycznych i religijnych. A co z jedzeniem i oddychaniem ? Podobnie zapewne
jak mieszkańcy Korbielowa, czy Gminy są
zależni i korzystają z usług innych ludzi

lub kupują środki do życia za zapracowane
pieniądze. Gorzej z powietrzem – mieszkańcy Korbielowa są skazani na oddychanie
powietrzem zanieczyszczonym przez setki
codziennie przejeżdżających tranzytem
samochodów z narciarzami do sąsiedniej
Słowacji, czy Austrii. Tak nie powinno być,
to nie sprawiedliwe. Ekologii nie ogranicza
się do ochrony przyrody. Ekologia jest najprościej ujmując nauką o domu. Ekosystem,
środowisko, otoczenie gmina, czy dany
region jest domem dla wszystkich istot i dla
człowieka także. Konieczna jest edukacja
kształtująca prawidłowe postawy społeczne,
środowiskowe i obywatelskie, aby rozwój
cywilizacyjny był rozwojem zrównoważonym. To nam gwarantuje Konstytucja RP,
a prawo i zdrowy rozsadek wraz z instynktem samozachowawczym nie pozwala na
bezmyślną degradację i niszczenie zasobów
naturalnych środowiska życia człowieka.
Mieszkańcy rejonu Pilska są świadomi
jaki skarb posiadają i są świadomi, że jest
on własnością przyszłych pokoleń. Troska
o walory i zasoby przyrodnicze Pilska, to
kolejny priorytet: Turyści i miłośnicy przyrody maja prawo poznać te walory i należy
zachować Pilsko z bogactwem zasobów
przyrodniczych w stanie przyjaznym dla
zrównoważonych potrzeb społecznych,
rekreacyjno – edukacyjnych i turystyczno
– sportowych. W myśl zatem Zasady Zrównoważonego Rozwoju mieszkańcy rejonu
Pilska maja prawo do społecznego i gospodarczego rozwoju z równorzędnym minimalizowaniem negatywnego oddziaływania
na środowisko naturalne i działaniem na
rzecz regeneracji walorów przyrodniczych.
Tak samo mieszkańcy aglomeracji miejskich mają prawo zregenerować swoje siły
na łonie natury, na szlakach turystycznych
narciarskich, czy rowerowych. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna wcale nie musi
być zagrożeniem dla ekosystemu i zasobów
przyrodniczych. Większym zagrożeniem
na pewno są zaniedbania będące wynikiem występowania niskiej emisji, smogu,
braku małej retencji, zaniedbań w zakresie
gospodarki odpadami, a przede wszystkim
zaniedbania edukacyjne społeczeństwa.
Stan ten również ma szanse ulec poprawie
wraz z rozwojem gospodarczym. Będzie on
wynikał z bieżących potrzeb zachowania
standardów zrównoważonego rozwoju.
Przeważającą wagę problemu stanowi
prawda, że to wielopokoleniowa społeczność
mieszkańców rejonu Pilska jest solą tej ziemi i to
oni chronią tę ziemie przed zepsuciem. Dlatego,
należy im pomóc „oszlifować” ten skarb jakim
jest Pilsko dla turystów i narciarzy, a nie blokować rozwoju. Świadomy tej prawdy jest inwestor
i wie, że musi się liczyć z lokalnymi potrzebami
i uwarunkowaniami. Zdewastowane i ubogie
przyrodniczo Pilsko nie byłoby już atrakcyjne,
dlatego wspólnym celem gospodarzy, inwestorów i użytkowników musi być zrównoważony
rozwój. Takie stanowisko i odpowiednie zamiary
gwarantują w zawartym porozumieniu strony
zainteresowane wszechstronnym zrównoważonym rozwojem w rejonie masywu i okolic Pilska.

Apoloniusz Tajner, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego

dla Aktualności TVP

fot. Łukasz Pieczyrak, Wikipedia Commons

Anna Bednarek, wiceprezes Best Proeko

Plany inwestora popiera Polski Związek
Narciarski. Mogłaby to być baza dla zawodników. – Pilsko to być może najbardziej
atrakcyjne miejsce w Polsce do uprawiania
narciarstwa. Wizytowaliśmy wszystkie trasy
narciarskie i prace, które są tutaj wykonywane. Zamierzamy podpisać list intencyjny i blisko współpracować z tutejszym ośrodkiem.

Michał Glonek,
dyrektor Biur poselskich Andrzeja Gut-Mostowego
Na temat barier środowiskowych występujących przy inwestycjach narciarskich rozmawiano w listopadzie w Szczawnicy, gdzie
przyjechał wiceminister środowiska Stanisław
Gawłowski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy
z branży turystycznej. Dyskutowano na temat
zmian w prawie tak, by z jednej strony ułatwić
inwestycje narciarskie, a z drugiej nie szkodzić
przyrodzie. Zwrócono też uwagę na nadmierne
zbiurokratyzowanie i przewlekłość procesów
decyzyjnych. Dlatego wiceminister środowiska

wyraził gotowość do stworzenia wytycznych
dla inwestycji narciarskich. Jako osoba, która
wspólnie ze środowiskiem branży narciarskiej
przygotuje propozycje zmian w prawie wyznaczony został poseł Andrzej Gut-Mostowy. –
Jesteśmy w kontakcie z ośrodkami narciarskimi
i zbieramy informacje na temat ich największych
bolączek. Wszystkie wnioski oraz proponowane
zmiany powinny zostać przedstawione pod koniec
grudnia lub na początku stycznia. Jeżeli wszystko
zostanie zaakceptowane, to trafi do Sejmu i stanie
się przedmiotem pracy posłów.

Plan działań Społecznego Ruchu Obrony Pilska

9 grudnia 2012, niedziela
n godz. 12.00 – Korbielów (Hala Sportowa) spotkanie sympatyków naszego Ruchu, później celem zaakcentowania naszej obecności – przemarsz po pasach.

10 grudnia 2012, poniedziałek

n godz. 10.00 – pikieta na wjeździe do OW „Jontek” w Korbielowie,
n godz. 17.00 – spotkanie z Radiem Katowice w GOK Jeleśnia. (45 min.
transmisja na żywo ze spotkania z mieszkańcami i sympatykami naszego Ruchu).

12 grudnia 2012, środa

n godz. 15.00 – pikieta pod siedzibą Stowarzyszenia „Pracownia Na Rzecz
Wszystkich Istot” (ul Jasna 17, 43-360 Bystra). Zapraszamy na pikietę połączoną
z piknikiem! Będzie wesoło! Wiele atrakcji. Obecność telewizji .

10 Motoryzacja
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Nadjeżdża nowa toyota

n Fiat 500L uzyskał najwyższą możliwą,
5-gwiazdkową notę w testach bezpieczeństwa organizacji konsumenckiej
Euro NCAP. Auto uzyskało znakomitą
ogólną ocenę na poziomie 83 na 100
możliwych do zdobycia punktów (94 proc za bezpieczeństwo dorosłych,
78 proc za bezpieczeństwo przewożonych dzieci, 65 proc za ochronę
pieszych oraz 71 proc za systemy bezpieczeństwa).
Należy przy tym dodać, że od tego roku normy testów Euro NCAP są
znacznie surowsze przy ocenie na „pięć gwiazdek” w odniesieniu do
stopnia bezpieczeństwa osób dorosłych, dzieci oraz ochrony pieszych.
n Podobną, 5-gwiazdkową ocenę Euro NCAP otrzymał najnowszy
volkswagen golf. Model ten wyróżniony został ponadto prestiżową
nagrodą „Euro NCAP Advanced Awards” za innowacje w dziedzinie
integralnego bezpieczeństwa.
n Wraz z premierą najnowszej Klasy S Mercedes całkowicie przestawia
się na technologię LED. To pierwsze auto tego producenta, w którym
nie będzie ani jednej tradycyjnej żarówki. Kolejna innowacja, to nowy
system oświetlenia zewnętrznego. Polega on m. in. na tym, że tylne
światła podczas jazdy nocnej lub postoju w korkach będą świeciły
mniej intensywnie, by nie oślepiać kierowców aut z tyłu. Łącznie w tym
mercedesie znalazło się 190 diod typu LED.

Muzeum Škody otwarte

Wśród światowych premier motoryzacyjnych salonu samochodowego
w Los Angeles znalazła się najnowsza
– czwarta już – generacja popularnego również w Polsce modelu RAV4.
Model ten po raz pierwszy pojawił się
na rynku prawie 20 lat temu i wziął
nazwę od słów Recreational Active
Vehicle with 4 Wheel-Drive, co można przetłumaczyć, jako „pojazd do
aktywnego wypoczynku z napędem
na cztery koła”. RAV4 stał się prekursorem światowego segmentu samochodów typu SUV, szybko zyskując
uznanie wśród kierowców. Auto
sprzedawane jest obecnie w 150 krajach w ilości ok. 4,5 mln egzemplarzy
rocznie (w tym ok. 1,2 mln w Europie).

Nowa toyota RAV4 jest dłuższa
w porównaniu do poprzedniej wersji
aż o 205 mm, czyli ma teraz 4569 mm
(pierwsza generacja miała niespełna
4 m długości). Do 1844 wzrosła szerokość auta (o 30 mm), o 25 mm (do
1661 mm) obniżono jego wysokość.
Rozstaw osi zwiększył się natomiast
o 100 mm i wynosi 2659 mm. Zmiany
te sprawiły, że wyraźnie zwiększyła się
przestronność wewnątrz auta, w tym
pojemność bagażnika. Istotną zmianą
jest to, że klapa bagażnika nie otwiera
się na bok, ale do góry.
Producent po raz kolejny podniósł poprzeczkę w standardzie
wyposażenia i jakości materiałów
użytych do wykończenia wnętrza

auta. Wysokość fotela kierowcy została nieco obniżona, zwiększył się
ponadto zakres regulacji jego ustawienia, a poprzez przemodelowanie
słupków poprawiła się widoczność.
Gama jednostek napędowych
ma początkowo obejmować trzy
silniki: benzynowy o pojemności
2 litrów i mocy 150 KM oraz dwa
diesle o mocy 124 KM (poj. 2.0) i 150
KM (poj. 2,2 l). Wszystkie silniki zostały zoptymalizowane pod kątem
parametrów zużycia paliwa i emisji
CO2, które – jak zapewnia producent – mają spaść o ok. 12 proc w porównaniu do poprzedniej generacji.
W zależności od wersji pojazdu,
napęd będzie przekazywany na
przednią oś lub wszystkie cztery koła
poprzez ręczną lub automatyczną
skrzynię biegów o sześciu przełożeniach. Warianty AWD będą wyposażone w funkcję Dynamic Torque
Control, która działa w trzech trybach
– Auto (napęd na przednią oś, tylna oś
dołączana automatycznie), Sport (rozkład momentu obrotowego pomiędzy
wszystkie cztery koła w zależności od
warunków drogowych) oraz Lock
(50 proc momentu obrotowego trafia
do tylnych kół).
Nowa toyota RAV4 zadebiutuje
w Polsce już za 3 miesiące, w dniach
9-10 marca 2013 roku.
Maciej Rzońca

Olej ważna rzecz
Już niedługo tysiące Polaków
ruszy na narty do Austrii czy
Włoch. Miłym odpoczynkiem
w podróży może być wizyta
w niedawno otwartym nowym
Muzeum Škody. Muzeum znajduje
się oczywiście w Mladá Boleslav,
czyli mieście od początku związanym z tą czeską marką, której
historia liczy już sobie 117 lat!
Głównymi tematami przewodnimi ekspozycji są „Ewolucja”, „Tradycja”
oraz „Precyzja”. Pierwsza sekcja oferuje
atrakcyjną podróż przez bogate dzieje
marki, pełną oryginalnych samochodów, niezwykłych dokumentów,
filmów, animacji i not objaśniających.
Autorzy tej części wystawy starają się

pokazać jakie były najważniejsze samochody w historii marki oraz kim
byli ich projektanci.
W sekcji „Tradycja” odwiedzającym zaprezentowane zostały pojazdy z różnych epok, które pokazują
ówczesną tożsamość marki. I tak,
obok siebie prezentują się tak różne
samochody, jak rządowe limuzyny,
modele produkowane na masową
skalę czy egzemplarze zbudowane
specjalnie z myślą o sportowym
wyczynie w rajdach i wyścigach.
Trzecia, ostatnia część muzeum („Precyzja”) odzwierciedla
proces produkcji samochodów, pokazuje też związek marki i fabryki
z miastem Mlada Boleslav. (MRz)

Gwarancja lekkiego startu i pewna jazda w porze zimowej –
tak w latach 30. ub. wieku reklamowała swój jednosezonowy
olej Mobiloil Arctic (zalecany do stosowania wraz
z pierwszymi przymrozkami) firma Mobil.
Na szczęście te czasy definitywnie minęły i obecnie w powszechnym użytku są oleje silnikowe wielosezonowe (całoroczne),
a częstotliwość ich wymiany
określa producent samochodu.
Z reguły jest to zalecenie typu
– „wymiana oleju co ... tys km
(najczęściej od 10 do 30 tys km)
LUB raz w roku”. Bardzo ważne
jest tutaj właśnie słowo „lub”...,
o którym kierowcy często zapominają. Istnieje bowiem mit, wg
którego w nieużywanym aucie olej
silnikowy nie starzeje się. Niestety
– jak tłumaczy Przemysław Szczepaniak, specjalista ExxonMobil ds.
środków smarnych dla motoryzacji – dostęp powietrza (tlenu) oraz
kondensacja pary wodnej powodują z czasem istotne pogorszenie
właściwości oleju w takim silniku.
Specjaliści zalecają ponadto, by
wymieniać olej, zwłaszcza gdy robi się
to tylko raz w roku, wraz z początkiem
sezonu zimowego i – jeśli pozwala
na to rekomendacja producenta pojazdu – stosować oleje syntetyczne,

które najlepiej zabezpieczą silnik przed
niskimi temperaturami. Nowoczesne
oleje syntetyczne po uruchomieniu
pojazdu szybko docierają do główki
tłoka, skrajnych łożysk korbowodowych i innych daleko położonych
punktów smarowania. Syntetyk jest
tutaj niekwestionowanym liderem,
a jego konkurent – olej mineralny –
w niskich temperaturach potrzebuje
nawet kilka razy więcej czasu na pełne
zabezpieczenie wszystkich elementów
silnika. Z drugiej strony, niedostateczne smarowanie może spowodować
poważne uszkodzenia, które nie zawsze są widoczne natychmiast, ale po
pewnym czasie ujawniają się w postaci
np. nadmiernego zużycia oleju silnikowego, niskiego ciśnienia sprężania
i spadku mocy silnika. W skrajnych
przypadkach może nastąpić uszkodzenie silnika podczas rozruchu.
Olej silnikowy traci swoje parametry z każdym pokonanym
kilometrem. W przypadku olejów
syntetycznych zmiany te są wolniejsze niż produktach semisyntetycznych czy mineralnych, dłużej

zachowując przy tym efektywność
swojego działania. Zachowanie
płynności oleju w niskich temperaturach ułatwia rozruch silnika
oraz pozwala lepiej odprowadzać
nadmiar ciepła. Warto więc zadbać o jak najlepszą jakość oleju
oraz oczywiście odpowiednią jego
ilość w silniku. 
MRz

„Nie ma brzydkich kobiet,
są tylko kobiety bez makijażu.” –
twierdzi Anna Brózda, absolwentka
krakowskiej ASP, która od trzynastu
lat prowadzi własną szkołę makijażu.
Na co dzień jej podopieczne uczą się
od niej, jak wydobywać z kobiety
piękno czyli maskować niedoskonałości i podkreślać to, co każda z nas
ma najpiękniejszego. Jednak podczas
XI Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ekstrawaganckiego okazało
się, że każdą damę nie tylko można
upiększyć, ale nawet – upodobnić
do rajskiego ptaka. Zanim to jednak
nastąpi, trzeba zadbać o podstawę,
czyli nasze ciało i włosy.
Pomóc w tym mają , mnożące
się ostatnio jak grzyby po deszczu
festiwale urody – Poznań, Łódź,
Ciechocinek, Bielsko czy Sosnowiec, to tylko niektóre miejsca,
gdzie się odbywają. Na licznych
stoiskach można zaopatrzyć się
w nowinki kosmetyczne, albo chociaż tylko podejrzeć, co w branży
fryzjersko kosmetycznej piszczy.
Zdaniem Aleksandry Piaseckiej,
organizatorki jednego z takich festiwali nie wolno przegapić tego
rodzaju imprezy – Naprawdę warto przekonać się, jakie są trendy jeśli
chodzi o kolor i strzyżenie włosów,
poza tym można zobaczyć jakie
są nowości w dziedzinie zabiegów

pielęgnacyjnych i nowe kierunki
w modzie makijażowej. – uważa
pani Aleksandra.
A trendy – zarówno w przypadku
naszych włosów, jak i ciała nastawione
są przede wszystkim na pielęgnację.
Bo, jak twierdzą jednogłośnie najwięksi mistrzowie – nawet najpiękniejszy
kolor wypada blado na zniszczonych
włosach. Dlatego farby do włosów
nafaszerowane są wręcz olejkami
pielęgnacyjnymi, wśród których największą furorę robi ten pozyskiwany
z orzecha macadamia. – Dzięki temu
włosy wypielęgnowane, nabłyszczone a przede wszystkim – wygładzone po tych wszystkich zabiegach
chemicznych – twierdzi Tomasz
Sobos, fryzjer właściciel jednej
z łódzkich firm.

Autorką tej metamorfozy jest Izabela Krzemińska-Błachut.

reklama@kurierpolski24.pl

Za tę stylizację przypominającą Grace Jones, Karolina Zientek zajęła I miejsce.
Modelka: Agnieszka Zaręba.

Nie inaczej jest z naszym ciałem.
Aby skóra była w dobrej kondycji
idą już w ruch nie tylko ręce kosmetyczek, ale i lasery oraz fale
radiowe. Kiedy skóra już okrzepnie
po wszystkich zabiegach i wyłoni się
piękniejsza i – oczywiście młodsza
twarz, nadchodzi czas makijażu.
O tym, jak bardzo makijaż może
zmienić nasz wygląd przekonać się
można było podczas prezentacji
„Metamorfozy bez skalpela”. Konkurs, zorganizowany przez szkołę
makijażu „Artis” Anny Brózdy,
miał charakter internetowy, czyli
efekt końcowy oceniany był na
podstawie zdjęć „przed” i „po”
zmianie. Jednak prawdziwe zaskoczenie przyszło, kiedy rozpoczęły
się XI Ogólnopolskie Mistrzostwa
Makijażu Ekstrawaganckiego i w
szranki stanęli wizażyści. – Makijaż ekstrawagancki ma inny
charakter, od tego, który upiększa
nas na co dzień. Jest artystyczny,
bogato zdobiony i nadaje się bardziej na pokazy, na przykład mody
czy przedstawienia. – wyjaśnia
Anna Brózda.
Motto przewodnie tegorocznej
edycji brzmiało „Summer Time”
i patrząc na zmagania mistrzów
makijażu naprawdę robiło się cieplej, jak w lecie. Zawody były silnie
obsadzone i stojące na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę trudno
było określić, który z 18 uczestników zaprezentował najpiękniejszą
stylizację i choć w końcu udało
się rozdzielić nagrody, każdy i tak
miał swoich faworytów. Było
gorąco, kolorowo, nowocześnie
i niepowtarzalnie…
I MIEJSCE: Karolina Zientek
za makijaż „Podróże Marzeń”
II MIEJSCE: Malwina Siwiec za
makijaż „Sunny Rainbow”
III MIEJSCE: Anna Moj-Kowalska za makijaż „Po drugiej
stronie tęczy”
WYRÓŻNIENIE: Anna Banaszuk-Umińska za makijaż „Lazurowe Wybrzeże”.

BIURO REKLAMY
al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Gorąco, kolorowo,
nowocześnie

fot. Artis

Jednym z głównych elementów mających wpływ na to czy
kupimy jakiś towar czy nie jest
z pewnością jego cena.
Generalnie ceny są kształtowane dowolnie przez przedsiębiorców
i powinny być podane do wiadomości konsumentów poprzez ich
bezpośrednie umieszczenie na oferowanych do sprzedaży towarach lub
na wywieszkach cenowych, a przynajmniej towar musi być opatrzony
kodem kreskowym, umożliwiającym
odczytanie jego ceny przy pomocy
czytnika dostępnego dla klientów.
Oznaczanie towarów ceną
unormowane jest w ustawie
o cenach z dn. 5.07.2001 oraz
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 10.06.2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad uwidaczniania
cen towarów i usług oraz sposobu
oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dla towarów, których ilość lub
liczba wyrażona jest w jednostkach
miar, ustala się cenę jednostkową czyli
cenę za jednostkę określonego towaru.
Generalnie cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce
lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za:
1 litr lub 1 metr sześcienny – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży wg objętości,
1 kilogram lub 1 tonę – dla towarów przeznaczonych do
sprzedaży wg masy, 1 metr lub
1 metr kwadratowy – dla towarów
sprzedawanych wg długości lub
powierzchni, 1 sztukę – dla towarów sprzedawanych na sztuki.
W tym samym rozporządzeniu
znajduje się przepis zgodnie, z którym cena towaru odczytana na podstawie kodu kreskowego nie może
być wyższa od ceny uwidocznionej
przy identycznym towarze.
Nie powinna mieć miejsca sytuacja, gdzie przy jednym towarze
podane są dwie różne ceny chyba, że
jest to promocja wówczas obok nowej
ceny umieszcza się cenę wcześniejszą
przekreśloną, inaczej klient zostaje
wprowadzony w błąd.
Podobnie wygląda sprawa z różnicą między ceną zakodowaną w kasie,
a tą podaną przy towarze. Obowiązuje
cena uwidoczniona przy towarze.
Gdy należność pobrana w kasie jest
wyższa od cenynapółce,najlepiejudaćsię
z paragonem do punktu obsługi klienta, gdzie mamy prawo domagać się
zwrotu zapłaconej różnicy.
W restauracjach czy innych lokalach gastronomicznych powinny
być uwidocznione aktualne cenniki
wraz z gramaturą potraw i pojemnością napojów, które znajdują się
w ofercie. Podobne informacje muszą
być podane w kartach menu. Klient
ma prawo wiedzieć ile i za co płaci.
Katarzyna Kielar,
rzecznik prasowy
Państwowej Inspekcji Handlowej

fot. Maricn Wróbel

Cena

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!
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Żyrafy i krokodyle
wrócą do śląskiego zoo

Już w sierpniu przyszłego roku w tym pawilonie zamieszkają żyrafy.

Prace przy nowym wybiegu dla tygrysów.

www.kurierpolski24.pl

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym trwa budowa trzech nowych
pawilonów. To dobra wiadomość
dla wszystkich miłośników zwierząt, które musiały wyprowadzić się
z Chorzowa.
Budowy realizowane są w ramach projektu „ Rozbudowa ścieżki
dydaktycznej w śląskim ogrodzie
zoologicznym „ finansowanym
w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL –
działanie 3.2.2. na ogólną kwotę
7.975.141,51 złotych.
Na razie w śląskim ZOO symbolicznie zawieszono wiechę na nowo
budowanym pawilonie dla żyraf, ale
prace przebiegają bardzo sprawnie.
Powstający pawilon dla całorocznego
przebywania żyraf połączony będzie
z zewnętrznymi wybiegami, boksami
hodowlanymi i widokowymi. Mają
w nim zamieszkać trzy osobniki –
dwie samice i jeden samiec. Dla ZOO
powrót żyraf jest szczególnie ważny,
bo przez lata były jednymi z symboli
ogrodu. – Budowa postępuje zgodnie
z planem, a nawet szybciej niż się
tego spodziewaliśmy. Dzięki temu
w miesiącach zimowych można będzie wykonywać roboty budowlane
wewnątrz pawilonów. Zaplanowany
termin oddania budynku do eksploatacji to sierpień przyszłego roku, ale
spodziewamy się, że wykonawca odda
te budynki wcześniej. Dlatego prawdopodobnie w sierpniu 2013 roku żyrafy
już będą w ogrodzie zoologicznym
– wyjaśnia Jolanta Kopiec, dyrektor
Śląskiego ZOO.

aby mogły tu przyjeżdżać dzieci
całego regionu i oglądać faktycznie
wszystkie zwierzęta, których na razie
nie ma, bo nie mają odpowiednich
warunków – zaznacza Aleksandra
Banasiak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Częścią realizowanego projektu
jest też budowa pawilonu z wybiegiem dla tygrysów oraz przebudowa
pawilonu dla ptaków. ZOO posiada już bowiem dwa tygrysy, które
trzeba tylko przesiedlić z ciasnych
klatek do nowych pomieszczeń.
Tam zwierzęta znajdą duży wybieg,
dodatkowo wyposażony w basen.
Skorzystają także egzotyczne ptaki, ponieważ w trzecim pawilonie
przewidziano specjalną halę lotów,
w której będą między innymi tropikalne rośliny. Po przebudowie ptaszarni do Chorzowa będą mogły też
wrócić mieszkające tam wcześniej
krokodyle, które obecnie przebywają- ze względu na brak warunków
– w ZOO w Bałtowie. – Bardzo dużo
już zostało zrobione. Robotnicy wykorzystali sprzyjającą pogodę. Jesteśmy
już w zasadzie na półmetku trzech
inwestycji. Pawilonu dla żyraf, dla tygrysów i dla krokodyli, które w końcu
muszą do nas wrócić. To istotne dla
zwierząt, które były i są eksponowane oraz realizowanych przez nas
programów w ramach współpracy
z EAZA w zakresie ochrony zwierząt
zagrożonych wyginięciem – mówi
dyrektor Śląskiego ZOO.

Nowy dom
dla tygrysów

Prace związane z realizacją bieżącego projektu zakończą się w sierpniu 2013 roku. Cała inwestycja ma
kosztować około 7,9 miliona zł, ale
85 proc. tej sumy pokryte zostanie
ze środków Unii Europejskiej. To
jednak nie koniec planów dotyczących rozszerzenia oferty śląskiego
zoo. – Kolejnym zadaniem jest pozyskanie fok, które zawsze u nas były
i które stanowią ogromną atrakcję dla
zwiedzających. Byłby to nowy wybieg
wraz z basenem i stacją uzdatniania
wody. Musimy tak przygotować projekty, aby wystartować z ich realizacją
zaraz na początku przyszłego okresu
programowania unijnego, co oznacza
konieczność wykonania dokumentacji technicznej w 2013 roku i złożenie
wniosku o dofinansowanie w 2014 r.
Szacunkowy koszt nakładów inwestycyjnych wynosić będzie ok. 15 mln zł
i bez dofinansowania z pieniędzy unii
europejskiej trudno będzie zrealizować
tę inwestycję. – podsumowała Jolanta Kopiec.

Jak zapowiadają władze samorządowe województwa, to dopiero
początek zmian, dzięki którym
chorzowskie ZOO ma odzyskać
dawny blask. – Projekt jest o tyle
ważny, że niestety od ponad dwóch
lat nie ma w naszym ogrodzie żyraf,
a przecież o te zwierzęta zawsze
pytają dzieci. Nowy pawilon, który
tutaj powstaje według najnowszych
standardów unijnych będzie mógł
spełniać wszystkie wymagania tych
zwierząt. Ambicją zarządu województwa jest to, by Śląski Ogród
Zoologiczny, który kiedyś był jednym
z najlepszych ogrodów w Polsce, znów
takim się stał. Tego typu inwestycje
jak dzisiejsza są taką jaskółką zmian.
Będziemy również chcieli pozyskać
środki unijne w przyszłym okresie
programowania, a także dofinansowywać go z budżetu województwa,

Wrócą foki?

Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

Jolanta Kopiec, dyrektor Śląskiego ZOO i Aleksandra Banasiak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
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Sputnik nad Kosmosem
W kinie „Kosmos” króluje film
rosyjski. A to za sprawą Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik
nad Polską”, w ramach którego
obejrzeć można jeszcze między
innymi „Monolog” Averbuhka,
„Mój przyjaciel Iwan Łapszyn”
Germana, „Zastygnij, umrzyj,
zmartwychwstań” Kaniewskiego,
„Palacza” Bałabanowa, „Dworzec
dla dwojga” Riazanowa, „Moskwa
nie wierzy łzom” Mieńszowa,
„Ja” Wołoszyna, „Kamienny
łeb” Jankowskiego, Wujaszka
Wanię Konczałowskiego i „Dni

zaćmienia” Sokurowa. Impreza
potrwa do 10 grudnia.
Festiwal Filmów Rosyjskich
„Sputnik nad Polską” swoją
pierwszą edycję miał w 2007 roku
w Warszawie. Za cel organizatorzy
stawiają sobie zaprezentowanie
rzadko goszczącego na ekranach
polskich kin filmu rosyjskiego.
W programie zobaczyć można
filmy mistrzowskie, młodych reżyserów, a także filmy dla dzieci.
Festiwal ma odsłony w kinach
całej Polski. Jednym z nich jest
właśnie katowicki Kosmos.

Jezus Maria Peszek
w Megaklubie
Tej Artystki nikomu nie trzeba
przedstawiać. Zaskakiwała nas najpierw jako „miasto mania” potem
„maria Awaria”, teraz “Jezus Maria
Peszek” . Zawsze charyzmatyczna,
żywiołowa i bezkompromisowa! Miłośnicy talentu Marii Peszek tego koncertu nie mogą przegapić – 08.12.2012
r. po godz. 19.00 artystka wystąpi
w katowickim Megaklubie, promując
utwory z tej ostatniej, wydanej dwa
miesiące temu, płyty. Premierowy
materiał ma w sobie fantastyczny
potencjał, a energia koncertowa to
żywioł Marii i jej zespołu!
Trzeci album „Jezus Maria Peszek” jest płytą bardzo osobistą,
mocną, brutalną i piękną. Jest rewolucyjna także dla samej Marii,
która tym razem współkomponowała i współprodukowała album.
Maria Peszek przyzwyczaiła nas

do kontrowersji. Jak będzie tym
razem? Na nowej płycie nie ma
żadnego brzydkiego słowa, nie ma
też nawet słowa o seksie... A jednak to właśnie ten album wydaje
się być najbardziej przejmujący
i bezkompromisowy. Mówi się, że
trzecia płyta to prawda o artyście.
Dla Marii ta płyta jest niewątpliwie najważniejsza. Współautorem
muzyki i producentem płyty jest
Michał FoX Król. – Z Foxem pracujemy od wielu lat ale długo dojrzewaliśmy do tego żeby wspólnie
zrobić całą płytę. Ta praca okazała
się dla nas dużo ciekawszą i bardziej niesamowitą przygodą niż
mogliśmy przypuszczać.” – zwierza
się artystka.
A efekty tej przygody będziemy mogli podziwiać na żywo już
w sobotę.

Bell tylko w Katowicach

W Katowicach na jedynym koncercie w Polsce wystąpi Joshua Bell,
jeden z najbardziej utalentowanych
współczesnych skrzypków. Zagra
między innymi utwory Franza
Schuberta, Richarda Straussa,
Georga Gershwina i Sergieja Prokofieva. Na fortepianie akompaniować mu będzie Sam Haywood,
światowej sławy brytyjski pianista,
kompozytor oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Solent Music.
Początek dziś, 5.12.2012r. o godz.
20.00. w Centrum Kultury przy pl.
Sejmu Śląskiego.
Pochodzący z amerykańskiej
Indiany Bell otrzymał swoje pierwsze skrzypce w wieku 4 lat, a już po
R

E

K

L

A

M

A

8 latach nauki znalazł się w klasie słynnego Josefa Gingolda na Uniwersytecie w Indianie. Swój pierwszy sukces
osiągnął zaledwie dwa lata później –
debiutując koncertem z Riccardo Mutim i Philadelphia Orchestra. Mając 17
lat po raz pierwszy wystąpił na scenie
nowojorskiej Carnegie Hall. Obecnie
jest dyrektorem muzycznym brytyjskiej orkiestry kameralnej Academy
of St Martin in the Fields. W trwającej
już ponad 30 lat karierze Bell zasłynął
jako solista, kameralista, dyrygent
i nagrywający artysta. Jest laureatem
niezliczonej ilości konkursów. Wśród
licznych nagród (Mercury, Grammy, Gramophone czy Echo Klassik)
i wyróżnień, Bell uzyskał m.in. tytuł

Amerykańskiego Instrumentalisty
Roku 2010 przyznawany przez Avery
Fisher Prize (amerykańska nagroda
muzyczna za wybitne osiągnięcia
w muzyce klasycznej). Artysta ma na
koncie ponad 40 płyt. Dyskografia
Bella obejmuje nie tylko większość
najważniejszych pozycji z szerokiego
repertuaru muzyki skrzypcowej,
lecz także np. nagrodzoną Oscarem
ścieżkę dźwiękową do filmu Purpurowe Skrzypce, 1998 (The Violin
Red ) skomponowaną przez Johna
Corigliano. Muzyk gra na skrzypcach
Huberman Stradivarius z 1713 r. Za
sprawą oszałamiającej wirtuozerii
oraz pięknego brzmienia jego gra
nazywana jest „poezją skrzypiec”.

14 Policja
Nastolatek
chciał zabić
matkę!
Dramatyczne wydarzenia
rozegrały się w jednej z kamienic w centrum Katowic. Kobieta
przeżyła duszenie oraz trzy uderzenia nożem.

Do rod zi n nej awa nt u r y
doszło w kamienicy przy ulicy
Adamskiego w Katowicach.
17-latek zaatakował swoją matkę. Najpierw próbował ją udusić,
a potem trzy razy dźgnął nożem. Policję o wszystkim poinformowała sąsiadka. Sprawca
nie uciekał, tylko czekał już na
funkcjonariuszy w mieszkaniu.
Ranna kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co
było motywem ataku 17-latka.
Był trzeźwy, ale zlecono także
badania na obecność narkotyków. Nastolatek został na razie
aresztowany na trzy miesiące.
Grozi mu dożywocie.
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Upadek
paralotniarza
To na pewno nie było miękkie
lądowanie. Paralotniarz runął
na ziemię podczas podejścia do
lądowania i został odwieziony
do szpitala.

Mieszkaniec Gliwic w czasie próby
lądowania upadł z dużą siłą na ziemię
i doznał urazu nóg. Paralotniarz pechowo wylądował na terenie hałdy
w Łaziskach Górnych. 36-latek nie
mógł się ruszyć, ale na szczęście wołanie o pomoc usłyszały osoby, które
pomogły poszkodowanemu i wezwały
pogotowie. Mężczyzna z obrażeniami
kończyn trafił do szpitala.

Samochód
w płomieniach
Rozpędzona octavia uderzyła
w bariery rozdzielające pasy ruchu. Auto stanęło w płomieniach.
Ranny kierowca został przewieziony do szpitala.

Dwa samochody zderzyły się
na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej
i Zaciszańskiej w Częstochowie.
Według śląskiej policji w prawidłowo jadące subaru uderzyło
renault laguna. Kierowca reunalt
najprawdopodobniej nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu. W wyniku wypadku zginęły trzy osoby.
To 21-letni kierowca renault i dwaj
pasażerowie subaru – 53-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Dwie
ranne osoby – 19-letniego kierowcę subaru i 46-letnią pasażerkę
tego samochodu – przewieziono
do szpitala.

przechodziła przez jezdnię w pobliżu przejścia dla pieszych, ale
nie działało wtedy oświetlenie
uliczne. Piesza poniosła śmierć
na miejscu. Kierowca ciężarówki
był trzeźwy. Do kolejnego tragicznego wypadku doszło przy
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej
w Zawierciu. 26-letni kierowca
cinquecento uderzył w bok mazdy.
Niestety, mimo szybkiej pomocy
medycznej, nie udało się uratować
pasażerki mazdy. 19-latka zmarła
po przewiezieniu do szpitala. Obrażeń ciała doznali także kierowcy samochodów.

Rodzinny
dramat
31-letnia kobieta podczas
kłótni, nożem ugodziła swoją
matkę. Córka była kompletnie pijana. Grozi jej nawet dożywocie.

Zatrucie
czadem
Rozpoczyna się sezon grzewczy
i tym samym zwiększa się ryzyko zatrucia czadem. Troje dzieci
w wieku 5-16 lat trafiło do szpitala
w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
Strażacy i lekarze interweniowali
przy ulicy Przekop w Bielsku-Białej.
Czadem zatruła się w mieszkaniu
15-latka. Dziewczyna była nieprzytomna. Do szpitala trafiła jeszcze
trójka innych lokatorów. To matka
i dwójka dzieci. U nich także było
podejrzenie zatrucia czadem. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Strażacy, po zmierzeniu zawartości
tlenku węgla, stwierdzili, że praktycznie w każdym pomieszczeniu
znajdował się czad. Co ciekawe,
identyczne zdarzenie – w tym samym mieszkaniu – miało miejsce
rok temu. Policja apeluje, by zadbać
– zwłaszcza w okresie zimowym
– o stan techniczny wszystkich

urządzeń wykorzystywanych do
ogrzewania mieszkań.

Wpadł
pod pociąg
i stracił rękę!
Sceny, jak z horroru rozegrały się w Mikołowie, gdzie 49-latek
wpadł pod koła rozpędzonego
pociągu. Mężczyzna przeżył, ale
został pozbawiony ręki.

Do makabrycznego zdarzenia
doszło przy ulicy Kolejowej w Mikołowie. Pasażer pociągu relacji
Katowice-Racibórz – najprawdopodobniej podczas wyskakiwania
z jadącego pojazdu – wpadł pod
koła maszyny. W wyniku wypadku
mieszkaniec Bełku stracił prawą
rękę. 49-letni mężczyzna trafił do
szpitala, ale jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo. Na razie nie wiadomo, dlaczego pasażer wyskoczył
z pociągu. Przyczyny wypadku
kolejowego wyjaśnią policjanci.

Pożar szkoły
O krok od tragedii w Czeladzi. Podczas zabawy urządzonej dla
uczniów w szkole wybuchł pożar.

Tragedia
na drodze
Trzy osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala. To efekt tragicznego wypadku w Częstochowie.

zatrzymani zostali przesłuchani
w prokuraturze. Tylko 17-letni
syn denata usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
Pozostałe osoby zostały zwolnione. Mężczyźnie grozi teraz do 12
lat pozbawienia wolności.

Do wypadku doszło na Alei
Roździeńskiego w Katowicach. Samochód jadący w stronę Sosnowca
uderzył w barierkę. W octavię
uderzyło kolejne auto. Samochód
stanął w ogniu, ale płomienie
udało się szybko ugasić. Podczas
akcji ratowniczej strażacy musieli
użyć specjalistycznego sprzętu.
Ranny 26-letni kierowca skody
został przewieziony do szpitala.
Droga w kierunku Sosnowca była
przez kilka godzin zablokowana.

Śmiertelne
wypadki
Tragiczny dzień na drogach
powiatu zawierciańskiego.
W wypadkach w Porębie i Zawierciu zginęły dwie kobiety.
Do pierwszego zdarzenia
doszło na drodze wojewódzkiej
nr 78 w Porębie. 86-letnia kobieta została potrącona przez
ciężarówkę. Mieszkanka Poręby

Do awantury doszło w mieszkaniu przy ulicy Al. Pokoju w Częstochowie. Podczas libacji alkoholowej
pomiędzy kobietą, a jej 60-letnią
matką doszło do kłótni. 31-latka
zadała matce cios nożem w tułów.
Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
31-letnia częstochowianka w momencie zatrzymania była pijana.
Miała prawie 2 promile alkoholu
w organizmie. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej nawet
dożywotni pobyt w więzieniu.

Tragiczny
finał libacji
Alkohol przyczynił się do
rodzinnej tragedii w Tarnowskich Górach. 17-latek został zatrzymany za śmiertelne pobicie
swojego ojca.
W mieszkaniu w centrum
Tarnowskich Gór policjanci
znaleźli zwłoki 53-latka. Na
miejscu zatrzymano trzy osoby.
Wszyscy byli pijani. Nikt nie potrafił też podać przyczyn zgonu
współlokatora. Po kilku dniach

W szkole podstawowej w Czeladzi zorganizowano zabawę dla
około osiemdziesięciorga uczniów. Kiedy dzieci bawiły się na parterze,
w klasie na drugim piętrze budynku wybuchł pożar, który spowodował zniszczenia. Na szczęście wszystkim osobom przebywającym
w szkole udało się bezpiecznie opuścić budynek jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej. Strażacy szybko uporali się z ogniem. Przyczyny
pożaru nie są na razie znane. Zbada je biegły z zakresu pożarnictwa.
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fot. Dariusz Chećko/Tauron MKS Dąbrowa Górnicza

Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
gotowy na sukces

Ta ekipa ma powalczyć o mistrzostwo Polski.

koronie. – Mamy bardzo mocny
zespół. Jest doświadczony, ale jednocześnie głodny sukcesów. Drużyna
budowana jest z głową i konsekwentnie wzmacniana. Nie wyobrażam sobie, żeby MKS nie zagrał co najmniej
w wielkim finale ligi – uważa Olga
Majak, kibic MKS-u. Te emocje
tonować stara się prezes klubu. –
Życzyłbym sobie, aby nasz zespół
znalazł się na szczycie, ale widziałem
już wiele sytuacji, w których faworyci
do złota kończyli sezon w nie najlepszej kondycji, bez medalu. Jest duże
ciśnienie na sukces, ale studziłbym
takie nastroje. Zawodniczki wiedzą

o swojej sile i nie potrzeba im dodatkowej motywacji, która może
generować dodatkowo niepotrzebny
stres, wywołujący przeciwny skutek
– zaznacza Robert Koćma, prezes
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza.
Czwórka faworytów
Przed nowym sezonem, żeby
walczyć o najwyższe cele drużyna
z Dąbrowy Górniczej wymagała
wzmocnień. Do klubu co roku
trafiają coraz lepsze siatkarki, ale
są to kosmetyczne roszady i nikt
nie chce tutaj kadrowej rewolucji.

fot. Dariusz Chećko/Tauron MKS Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza nareszcie
doczekała się klubu sportowego,
który ma coraz mocniejszą pozycję
w krajowej elicie. Siatkarki w tym
sezonie mają powalczyć o mistrzostwo Polski.
Poprzedni sezon był najlepszy
w historii klubu z Dąbrowy Górniczej. MKS zdobył brązowy medal
Mistrzostw Polski i do tego dołożył
jeszcze Puchar Polski. Dzięki temu
siatkarki ponownie mogą występować w elitarnej Lidze Mistrzyń.
Dlatego nic dziwnego, że kibice
z Zagłębia w przyszłym roku swój
zespół widzą już w mistrzowskiej

MKS podczas wygranego meczu z AZE RRAIL Baku.

Teraz do MKS-u dołączyły między
innymi Joanna Kaczor, Włoszka
Milena Stacchiotti, czy wracająca
po urlopie macierzyńskim Joanna
Staniucha-Szczurek. Nowe zawodniczki weszły do ekipy, która jest
już zgrana i ma jasno postawiony
cel. – Gramy o finał Orlen Ligi
i mistrzostwo Polski. Kiedy jak nie
teraz? Najwyższa pora, żeby stanąć
do walki o najwyższe cele. Budowanie tego silnego zespołu zajęło nam
pięć lat. Ostatnie trzy lata definitywnie przesądziły o składzie tej ekipy.
Jesteśmy ciągle świadomi, że musimy
mieć wyrównany zespół, a do tego
dochodziła kwestia wyrobienia sobie opinii rzetelnego klubu. Jest nam
teraz łatwiej kompletować skład.
Zawodniczki chcą grać w Dąbrowie
Górniczej. Pozwoliło nam to uzupełnić słabsze miejsca w drużynie dobrymi siatkarkami, ale bez rewolucji
– wyjaśnia Robert Koćma. Na razie
wszystko idzie zgodnie z planem, ale
mistrzowskie aspiracje mają jeszcze
zespoły z Bielska-Białej, Muszyny
oraz Sopotu. To właśnie pomiędzy
tymi drużynami rozegra się walka
o mistrzostwo Polski. Podopieczne
Waldemara Kawki zdołały pokonać
już Atom Trefl Sopot, ale przegrały
z Muszynianką Fakro Muszyną
oraz BKS-em Aluprofem Bielsko-Białą. Cała czwórka przewodzi
w Orlen Lidze, a różnice w tabeli
są minimalne. Dlatego sprawa mistrzostwa rozstrzygnie się dopiero
wiosną podczas fazy play-off.
Bój z Azerkami
Niestety, ale dobre wyniki
w Orlen Lidze nie przekładają się
na razie na występy w europejskich pucharach. Tauron MKS
trafił co prawda do bardzo trudnej
grupy z zespołami z Turcji, Niemiec i Azerbejdżanu. Jednak nikt
się nie spodziewał, że na pierwsze
zwycięstwo trzeba będzie poczekać aż do czwartej kolejki. Mimo
wszystko warto było, bo wygrany
mecz z Azerrail Baku pozostanie
za to na długo w pamięci kibiców,
którzy zasiedli w Hali Centrum.
Dąbrowianki pokazały charakter,
bo po dwóch przegranych setach
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zdołały doprowadzić do tie breaka,
który ostatecznie rozstrzygnęły na
swoją korzyść. Dzięki temu drużyna z Zagłębia Dąbrowskiego ma
jeszcze szanse na awans do kolejnej
rundy Ligi Mistrzyń. – To zwycięstwo jest bardzo ważne dla nas,
jak i kibiców. Udowodniłyśmy, że
pomimo kilku porażek w ostatnich
meczach, ten zespół ma duszę i serce do gry. Będzie walczył o każdą
piłkę, jak w tym spotkaniu. Starcie z drużyną Azerrail Baku było
szczególnie ważne. Wiedziałyśmy,
że ewentualna przegrana w tym
meczu skreśla nas z dalszej gry
w Lidze Mistrzyń. Nie ukrywam, że
nasza sytuacja jest nadal trudna,
ale po tym wygranym spotkaniu
jest zdecydowanie korzystniejsza
– powiedziała po meczu z Azerkami, atakująca Joanna Kaczor.
Z parkietu do kalendarza
Zawodniczki z Dąbrowy Górniczej prezentują się świetne nie
tylko na siatkarskim parkiecie, ale
także... w obiektywie aparatu. „Co
mnie kręci w Dąbrowie” to tytuł
kalendarza na 2013 rok, na łamach
którego siatkarki przekonują, że warto
zainwestować w rower miejski. Panie
promują zdrowy styl życia oraz poruszanie się jednośladem. – Chcieliśmy
pokazać siatkarki w nietypowej scenerii
i rozreklamować rower miejski. Ten
kalendarz to wyznanie siatkarek o tym,
co widzą w Dąbrowie Górniczej, dlaczego chcą tu grać i czym jest dla nich
sport i pasja. To także nie lada gratka
dla fanów siatkówki, jak również
dla zapalonych cyklistów. Uważam,
że dobrze to wyszło, bo zestawienie
trzynastu siatkarek oraz czterech
rowerów miejskich pokazały miasto
w niezwykły sposób – podkreśla Paulina Wierzbicka z UM w Dąbrowie
Górniczej. Ta akcja tylko pokazuje,
jak bardzo Dąbrowa Górnicza pokochała siatkówkę. – Możemy cieszyć
się z tego, że siatkówka na najwyższym
poziomie w naszym mieście sprawiła,
że narodził się wokół niej patriotyzm
lokalny i nasi mieszkańcy utożsamiają
się z tą drużyną – podsumował prezes
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