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W skrócie z 
Koniec darmowego parkingu 
w Pyrzowicach
Od Nowego Roku na podróżnych czeka 
niemiła niespodzianka na parkingu przy 
lotnisku w Pyrzowicach. Zniesiony został 
5-minutowy bezpłatny postój.
Do tej pory można było wjechać na parking 
w Pyrzowicach na 5 minut nic nie płacąc. 
Niektórym to wystarczyło, żeby podwieźć 
rodzinę pod terminal, wypakować walizki 
i wyjechać. Od 1 stycznia 2013 roku 
parking nie jest już darmowy. Górnośląskie 
Towarzystwo Lotnicze, zarządzające 
Katowice Airport zmieniło cenniki opłat 
za postój na lotniskowych parkingach. 
Najważniejsze zmiany  – oprócz zniesienia 
bezpłatnego 5-minutowego postoju  – to 
między innymi obniżenie ceny za pierwszą 
godzinę postoju z 7 do 5 zł, pierwsze 7 dni 
parkowania będzie kosztowało 130 zł, a nie 
jak obecnie 200 zł oraz zniesienie rabatów 
obowiązujących w ramach programu 
„Fly Silesia”. Zmienią się także ceny na 
dwóch parkingach, które zlokalizowane 
są w pobliżu budynku cargo. Zmiany nie 
dotyczą osób niepełnosprawnych. Dla nich 
czas darmowego pobytu na parkingu nie 
uległ zmianie i wynosi nadal 30 minut.

Trzy zarzuty dla Katarzyny W.
Trzy zarzuty i ponad sto stron zawiera 
akt oskarżenia, jaki prokuratura wysłała 
do katowickiego sądu. Śledczy stawiają 
w nim zarzuty tylko matce Madzi, nie 
uwzględniając jakichkolwiek osób trzecich.
Akt oskarżenia wysłała do sądu 
katowicka Prokuratura Okręgowa, 
która od początku zajmuje się 
badaniem przyczyn i okoliczności 
śmierci półrocznej Madzi z Sosnowca. 
Dokument zawiera trzy zarzuty wobec 
Katarzyny W. Najcięższy z nich to zarzut 
zabójstwa swojej córki. Kolejny dotyczy 
zawiadomienia o niepopełnionym 
przestępstwie, czyli o rzekomym 
uprowadzeniu dziecka i napadzie, 
a także o kierowaniu podejrzeń w całej 
sprawie na inną osobę. Prokuratura 
nie zdecydowała się na postawienie 
zarzutów w tej sprawie jeszcze komuś 
oprócz Katarzyny W. Wcześniej śledczy 
nie wykluczali bowiem, że w ukrycie 
zwłok dziecka mógł być zamieszany ktoś 
jeszcze. Proces ruszy prawdopodobnie 
na początku lutego.

Wyjątkowy, sylwestrowy poród
Ich dom od szpitala dzieli niecały 
kilometr. Dla pani Anny Nasiłowskiej 
z Sosnowca okazało się to jednak za 
daleko. Gdy przed północą zaczęła 
się u niej akcja porodowa myślała, że 
urodzi w szpitalu. To okazało się jednak 
niemożliwe. Sanitariuszki pogotowia, 
odebrały poród w... windzie.
To będzie na pewno niezapomniany 
Sylwester dla państwa Nasiłowskich.  
– Urodziła nam się córka. Wszystko 
wydarzyło się w 15 minut. Zadzwoniliśmy 
po karetkę i praktycznie jak tylko 
przyjechała, to dziecko już przyszło na 
świat. Córka urodziła się w windzie  – 
mówi Dariusz Nasiłowski. Pielęgniarki 
wprowadziły przyszłą mamę do 
windy, ale w czasie jazdy rozpoczął 
się poród. Nie udało się już nawet 
wrócić do mieszkania i dlatego poród 
został odebrany przez sanitariuszki 
w nietypowym miejscu. Na szczęście 
obyło się bez komplikacji i mała Nikola 
przyszła na świat zdrowa. 

To dla niego być może 
ostatnie szansa, żeby zaistnieć 
na politycznej arenie. Miro-
sław Sekuła wychodzi z cienia 
i będzie nowym marszałkiem 
województwa śląskiego. Obecnie 
jest podsekretarzem stanu w mi-
nisterstwie finansów, a ledwie 
dwa lata temu kandydował na 
prezydenta Zabrza, gdzie został 
zmiażdżony przez urzędującą 
prezydent. Jakie są opinie o no-
wym marszałku województwa 
i jaka przed nim przyszłość?

Choć Mirosław Sekuła stano-
wiska marszałka województwa 
śląskiego może być już pewien, to 
w sytuacji, w jakiej jest wojewódz-
two, wcale mu do śmiechu być nie 
powinno. – Znany jest z ciężkiej 
pracy, z trafnych decyzji  i to za-
decydowało, że ta rekomendacja 
została przyjęta jednogłośnie  
– mówi Tomasz Tomczykiewicz, 
szef śląskich struktur Platformy 
Obywatelskiej. Jednak politycy 
z innych ugrupowań już tak jed-
nogłośni nie są. Najcieplej, bo neu-
tralnie, wypowiada się śląski lider 
Prawa i Sprawiedliwości. Według 
niego nie ważne kto, ważne jak się 

weźmie do pracy.  – Życzę, aby ja-
kikolwiek kandydat na marszałka 
mógł zbudować większość. Stabilną 
większość, by to co się wydarzyło 
w ostatnich miesiącach w naszym 
województwie, a poszło na całą 
Polskę, jak najszybciej mogło 
przejść do historii  – stwierdza 
Grzegorz Tobiszowski, Prawo 
i Sprawiedliwość.

W najnowszej historii Mirosław 
Sekuła częściej bywał w odwrocie 
niż chwalił się sukcesami. Przez 
sześć lat był prezesem Najwyż-
szej Izby Kontroli, później został 
przewodniczącym komisji śledczej 
wyjaśniającej tak zwaną aferę ha-
zardową. W ostatnich wyborach 
samorządowych chciał zostać prezy-
dentem Zabrza. Zdobył w nich nieco 
ponad trzynaście procent głosów. 
Do parlamentu nie wystartował. 
Czy Sekuła jest więc najlepszym 
wyborem na marszałka – tego nie 
jest pewny nawet obecny koalicjant.  
– Ścieżki kariery politycznej niemalże 
nieuchronnie wiodą do Warszawy, 
tak więc w regionie zostają kadry 
dosyć szczupłe. Czasami taki casting 
nie przynosi efektów tak szybko jak 
władze partyjne, by tego oczekiwały  

– zaznacza Jerzy Gorzelik, wicemar-
szałek województwa śląskiego, RAŚ. 
A oczekiwania wobec nowego mar-
szałka są duże. Od wyprowadzenia 
na proste tory sytuacji w Kolejach 
Śląskich, przez Stadion Śląski aż po 
wystawę o Górnym Śląsku w no-
wym Muzeum Śląskim. Czy nowy 
marszałek sobie poradzi  – nie wia-
domo. Wyjątkowo z większością 
polityków opozycji zgadzają się 
komentatorzy sceny politycznej. 
Według nich, polityczna prze-
szłość Sekuły, nie wróży wielkich 

sukcesów w przyszłości.  – Jego 
ostatnie dokonania nie świadczą 
o nim dobrze. Nie jest to polityk 
na fali, nie jest to polityk, który ma 
dobrą passę  – mówi dr Tomasz Słu-
pik, Uniwersytet Śląski. – W czasie 
afery hazardowej dał się poznać jako 
człowiek, który bezwzględnie słucha 
rozkazów z przywództwa Platformy 
Obywatelskiej  – dodaje dr Marcin 
Gacek, socjolog polityki. I to się 
pewnie nie zmieni z tym, że tych 
rozkazów na stanowisku marszałka, 
może być znacznie więcej.

Mirosław Sekuła kandydatem  
na marszałka

Radny PiS podsłuchiwał swoich kolegów
Mała czarna skrzyneczka 

postawiła na nogi Urząd Miasta 
w Tychach. Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Tychy i radny Prawa 
i Sprawiedliwości, Jerzy S. usłyszał 
zarzuty w sprawie umieszczenia 
podsłuchu w tyskim magistracie. 
Prokuratura nie ujawnia nazwiska 
oskarżonego,  zrobił to jednak je-
den z radnych oburzony zachowa-
niem członka PiS-u. Prokuratura 
nie ma wątpliwości, co do stawia-
nych zarzutów. Za ten czyn grożą 
2 lata więzienia.

Kiedy urządzenie do podsłuchu 
wypadło spod parapetu, tropem 
jego właściciela podążyła prokura-
tura. Dochodzenie doprowadziło 
do jednego z tyskich radnych.  – Po-
prosiłem o wydanie tego pisma. Pan 
przewodniczący mi je udostępnił. 
Z pisma i treści wynika, że zarzuty są 
postawione panu radnemu Jerzemu 
S.  – informuje Jakub Chełstow-
ski, radny Stowarzyszenia Tychy 
Naszą Małą Ojczyzną. Chodzi 
o pismo, które wpłynęło do Rady 
Miasta z prokuratury. Jerzy S. to 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
i radny Prawa i Sprawiedliwości. Był 
również asystentem posłanki Marii 
Nowak.  – Prokuratura Rejonowa 
w Tychach poinformowała mnie 
o tym, że na jednego z radnych z Ty-
chów zostało wszczęte postępowanie 

karne  – mówi Zygmunt Marczuk, 
przewodniczący RM w Tychach.

Prokuratura zabezpieczyła dysk 
twardy i telefon komórkowy radne-
go. Zarzuty dotyczą zamontowania 
i podsłuchiwania informacji, do 
których radny nie miał uprawnień. 
– Ustalenie tego radnego było ba-
nalnie proste, ponieważ korzystał 
ze swojego telefonu komórkowego 
i logował się na tej karcie, która 
była w urządzeniu podsłuchowym. 
Prokuratura ustaliła również, że 
podsłuch był już wcześniej wykorzy-
stywany.  – W dniu, kiedy odbywało 
się posiedzenie komisji rewizyjnej, 
4 października, to urządzenie było 
włączone i co najmniej raz przed tą 
datą na pewno  – informuje Agata 
Słuszniak, Prokuratura Rejonowa 
w Tychach.

W szoku są władze tyskiego 
urzędu, które nie kryją zdziwienia 
zachowaniem radnego.  – Posie-
dzenia komisji rewizyjnej są jawne. 
Każda osoba, której sprawa jest roz-
patrywana może jako obserwator 
w posiedzeniach tej komisji uczestni-
czyć, a raporty są dostępne na BIP-ie 
– mówi Ewa Grudniok, rzecznik 
prasowy UM w Tychach. Oburzenia 
nie kryje jeden z podsłuchiwanych 
radnych Klaudiusz Slezak – prze-
wodniczący komisji rewizyjnej. 
Tyska komisja zajmowała się wtedy 

skargą na jednego z wiceprezyden-
tów. Całą sprawę komentują również 
przedstawiciele tyskiej Platformy.  
– Nienawiść, która się leje z ust Ja-
rosława Kaczyńskiego jakoś przenika 
na dół nawet, do struktur miejskich 
– stwierdza Klaudiusz Slezak, prze-
wodniczący komisji rewizyjnej RM 
w Tychach.

Z podejrzanym o podsłuchi-
wanie radnym nie udało się nam 
skontaktować. Bronić partyjnego 
kolegi nie zamierzają władze tyskich 
struktur Prawa i Sprawiedliwości. 
Jeśli zarzuty się potwierdzą, Jerzy S. 
zostanie wyrzucony z partii. – Jest 
mi niezmiernie przykro i ubolewam 
nad tym, że miało to miejsce w PiS. 

Jak najszybciej musimy wyczyścić 
nasze szeregi z takich ludzi i takich 
zdarzeń, które są kompletnie niepo-
trzebne – mówi Grzegorz Kołodziej-
czyk, Prawo i Sprawiedliwość. Afera 
podsłuchowa w Tychach zdaniem 
dziennikarza Artura Maciaszczyka, 
może odbić się na tyskiej koalicji. – Jest 
to śmieszne, ale to rzuca cień na ko-
alicję i to wszystko zapewne rozegra 
się na kolejnej sesji rady miasta, bo 
mogą być zgrzyty w koalicji, czy nawet 
dojdzie do rozłamu w koalicji – twier-
dzi Artur Maciaszczyk, dziennikarz 
Radio Express. 

Wiadomo, że częścią tej koalicji 
nie będzie już Jerzy S. Radnemu PiS 
grożą teraz dwa lata więzienia.
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek –piątek  16:25

Silesia Cafe  
poniedziałek –piątek  15:45

Spodek czeka na najlepsze tenisistki
BNP Paribas Katowice Open. Tak oficjalnie 
został wpisany do kalendarza tenisowy 
turniej kobiet, który odbędzie się w dniach 
6-14 kwietnia w Spodku.
Jak zapewnili urzędnicy, organizacja 
turnieju ani przez chwilę nie stała pod 
znakiem zapytania. Katowice widnieją już 
na stronach WTA jako miasto, organizujące 
tenisowy turniej kobiet. Jego dyrektorem 
został Paweł Owczarz. Pula nagród wynosi 
235 tysięcy dolarów. Będzie to pierwszy 
na Śląsku turniej rangi WTA. Katowicki 
turniej zastąpi zawody, które odbywały 
się w Kopenhadze. Stolica Górnego 
Śląska została zarekomendowana przez 
Piotra Woźniackiego, ojca tenisistki 
Caroline. W połowie stycznia ma odbyć 
się konferencja prasowa, na której zostaną 
podane szczegóły dotyczące organizacji 
tenisowej rywalizacji.

Horror w Bytomiu
Nastolatek zgwałcił innego nastolatka 
w bytomskim Specjalnym Ośrodku 
Wychowawczym. Sprawca ma 15 lat! 
Ofiara  – 11. Prokuratura bada czy 
w ośrodku nie doszło do większej ilości 
tego typu zdarzeń.
Policja i prokuratura zgodnie odmawiają 
komentarza w tej sprawie, uzasadniając 
to dobrem dzieci. Wiadomo na pewno, że 
doszło do gwałtu 15-latka na 11-letnim 
chłopcu. Niewykluczone, że młodociany 
zwyrodnialec uprawiał także seks z innym 
podopiecznym bytomskiego ośrodka. Sprawą  
– ze względu na wiek sprawcy i ofiar  – zajmie 
się sąd rodzinny. Policja zawiadomiła już 
także śledczych z bytomskiej prokuratury. 
Prokuratura zbada nie tylko to, w jaki sposób 
doszło do bulwersujących wydarzeń, ale 
czy wychowawcy z bytomskiego ośrodka 
właściwie opiekują się znajdującymi się 
tam dziećmi.

Nie żyje Marian Wantoła
1 stycznia 2013 roku w szpitalu 
w Wilkowicach zmarł Marian Wantoła, 
który przez wiele lat pracował przy 
serialach o przygodach Bolka i Lolka. 
Miał 86 lat. Marian Wantoła szczycił 
się ponad 50-letnim stażem pracy 
przy najpopularniejszych polskich 
kreskówkach. Zajmował się animacją bajek 
z Reksiem oraz Bolkiem i Lolkiem. Jeszcze 
kilka tygodni temu cała Polska żyła jego 
historią, kiedy w  jednym z programów 
telewizyjnych przedstawiono go jako osobę 
żyjącą na granicy skrajnej biedy. Materiał 
poruszył internautów, którzy zebrali dla 
rysownika ponad 30 tysięcy dolarów, mimo 
że sam zainteresowany o nic nie prosił.

Zginął górnik
Tragedia w KWK Wujek-Śląsk. 
W wypadku przy pracy zginął górnik. 
To pierwsza śmiertelna ofiara w polskim 
górnictwie w tym roku.
Na pracującego na poziomie 1050 metrów 
górnika oberwał się fragment skały. 
Przygnieciony dwumetrową łatą węgla 
mężczyzna zginął na miejscu. Górnik 
miał 38 lat, był pracownikiem oddziału 
wydobywczego. Był doświadczonym 
pracownikiem, w sumie miał już 22 lata 
pracy. Był żonaty, osierocił jedno dziecko. 
Szczegółowe przyczyny i okoliczności 
zdarzenia bada komisja powołana przez 
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach 
z udziałem służb kopalnianych 
i Katowickiego Holdingu Węglowego.

Ich produkcje to niekwestio-
nowane klasyki polskiej ani-
macji. Na przygodach Reksia, 
czy Bolka i Lolka wychowało 
się wiele pokoleń. Teraz twórcy 
z bielskiego studia filmów rysun-
kowych startują z nową anima-
cją. Kuba i Śruba to historia przy-
gód dwóch chłopców  – zdaniem 
twórców można ją porównać do 
największych hitów.

Zastąpić Bolka i Lolka będzie 
bardzo trudno, ale to właśnie Kuba 
i Śruba mają szansę stać się god-
nymi następcami. – Jest to taka 
trochę kontynuacja. Jeżeli chodzi 
o charaktery  – też są podobni. 
Ten mniejszy, bardziej okrągły 
jest spokojnym intelektualistą. 
Ten wyższy to jest taki typ ło-
buza, urwisa – informuje Helena 
Oczko, animatorka Studio Filmów 
Rysunkowych Bielsko-Biała. Au-
torzy nowej bajki Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej 
inspiracji na nową produkcję nie 
szukali jednak w swoich bajkach, 
a w życiu.  – Współautor, czyli Bro-
nisław Zeman ma dwóch wnuków, 
z których akurat jeden jest Kuba, 

a  drugiego oczywiście przezwa-
liśmy, bo to nie jest prawdziwe 
imię – Śruba. Chodziło o to, żeby 
chłopcy byli skontrastowani, a jed-
nocześnie to słowo śruba wyraża 
jego charakter – mówi Andrzej 
Orzechowski, prezes Studio Fil-
mów Rysunkowych Bielsko-Biała. 

Perypetie chłopców stały się 
główną osią fabuły 13-odcinko-
wej bajki. W każdym będzie inna 
przygoda tytułowych bohate-
rów. Nowa produkcja bielskiego 
studia ma szansę stać się hitem, bo 
ich bajki od lat niezmiennie cieszą 
się dużą popularnością.  – To jest 
doskonała alternatywa dla tych ro-
bionych współcześnie cyfrowych 
bajek. Bajki robione starą metodą 
są po prostu śliczne, ładne i ciepłe. 
To jest doskonała propozycja dla 
tych małych, ale też dla dużych 
widzów – stwierdza Marta Pio-
trowska, sekretarz programowy 
TVS. Potwierdzają to nie tylko 
wysokie wyniki oglądalności, ale 
przede wszystkim wierni od lat 
widzowie.  – Te starsze bajki są 
lepsze dla dzieci, bo z pokolenia 
na pokolenie dzieci oglądają te 

bajki, a te nowe... Moje dziecko 
woli te stare bajki oglądać  – mówi 
Barbara Derwich, mieszkanka 
Bielska-Białej.

Tym razem i tu zdecydowano 
się na połączenie nowoczesności 
z  tradycją. Wszystko po to, by 
sprostać wymaganiom młodych 
widzów, którzy nie pamiętają 
klasyki produkowanej w biel-
skim studiu. – Są wychowy-
wani na tego typu twórczości 
i odejście w taką k lasyczną 
animację dla nich jest pewnym 

rozczarowaniem. Mimo że oni 
nie są świadomi  pewnych tren-
dów, czy nowości, czy chęci za-
istnienia w świecie artystycznym 
– mówi Roman Baran, animator 
Studio Filmów Rysunkowych 
Bielsko-Biała.

Czy podobnie jak ich znani 
poprzednicy Kuba i Śruba zdobę-
dą serca widzów, okaże się za dwa 
lata. Wtedy zaplanowano premierę 
nowej bajki. Proces twórczy może 
jednak przyspieszyć wsparcie 
ewentualnych koproducentów.

Ma około dwudziestu ki-
lometrów i biegnie przez pięć 
miast. Latem, wygląda wszędzie 
tak samo, jednak zimą Drogowa 
Trasa Średnicowa staje się wielką 
niewiadomą. Wszystko dlatego, 
że za jej odśnieżanie odpowie-
dzialne jest każde miasto z osob-
na. Nowy pomysł jest taki, by 
wyłonić jednego zarządcę, który 
zajmie się tym kompleksowo na 
całej długości DTŚ-ki, już od 
listopada. Wiosną będzie rozpi-
sany przetarg.

Członkowie Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego 
chcą, by odśnieżania DTŚ-ki 
były w gestii jednego zarządcy.   
– Zobaczyłem pługopiaskarkę, 
która dojechała do granicy jed-
nego miasta, podniosła pług i za-
wróciła – opowiada Dawid Ko-
stempski, przewodniczący GZM, 
prezydent Świętochłowic. Od 
przyszłej zimy ma być inaczej. 
DTŚ-kę miałaby odśnieżać jed-
na firma, lub konsorcjum firm. 
Efektem czego od Katowic do 
Zabrza, droga będzie odśnieżona 

w dokładnie taki sam sposób. 
Teraz za odśnieżanie odpowia-
dają poszczególne miasta, przez 
które przebiega droga. O jakości 
takiego rozwiązania przekonał 
się ponad trzy lata temu Marcin 
Zawadzki, który zimą właśnie 
na „średnicówce” rozbił swój 
samochód.  – Jadąc przez Rudę 
Śląską droga była całkowicie 
odśnieżona, mokra, ale niestety 
w momencie, gdy przekroczyłem 
granicę ze Świętochłowicami 
wpadłem w poślizg, bo droga 
była całkowicie oblodzona. 

Przetarg ma być rozpisany wio-
sną. Jak podkreśla przewodniczący 
GZM-u wzrośnie bezpieczeństwo 
kierowców, a miasta będą miały 
jeszcze dodatkowe profity.  – Kon-
sorcjum firm, bo myślę, że o tak 
dużym podmiocie mówimy, także 
przedstawi korzystniejszą ofertę 
niż dotychczas otrzymują miasta 
właśnie w drodze przetargowej. 
Mimo że pomysł ma zwiększyć 
bezpieczeństwo i przynieść zyski, 
to w Katowicach na razie wspól-
nemu zarządcy mówią nie. Być 

może w przyszłości dołączą do 
pozostałych miast.  – Mamy pod-
pisane długoterminowe umowy 
z obecnymi wykonawcami. Kato-
wicki odcinek DTŚ jest utrzymany 
w najwyższym standardzie odśnie-
żania i czystości  – oznajmia Jakub 
Jarząbek, rzecznik Urzędu Miasta 
w Katowicach.

A to kosztuje miasto trzy mi-
liony złotych. W Chorzowie płacą 
mniej, jednak już cieszą się na 

przyszłoroczny, gwiazdkowo-dro-
gowy prezent.  – Daje nam komfort 
taki, że jest tak samo utrzymana na 
całym jego odcinku. Nie widzimy 
tych zmian i różnic na drodze – czar-
no-białe, czarne – uważa Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. 

Gra w kolory na pewno będzie 
trwała jeszcze tej zimy. Chyba, że 
wszyscy tak jak zgodnie przykla-
snęli pomysłowi, zgodnie będą 
odśnieżać swoje odcinki...

Miasta mają wspólnie odśnieżać DTŚ

Bolka i Lolka zastąpią Kuba i Śruba
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Kurier Polski: Jest pan preze-
sem Gliwickiej Agencji Turystycz-
nej od 2008 roku. Czy zarządzanie 
Pilskiem i próby jego sprzedaży 
były największym wyzwaniem?

Marcin Kędracki: Nieko-
niecznie, bo była jeszcze kwestia 
sprzedaży ośrodka Czyrna-Solisko 
w Szczyrku. To też był trudny i zło-
żony problem. Natomiast Pilsko 
bez wątpienia też do tego grona 
się zalicza. To znaczny majątek, 
który po dłuższym czasie udało się 
sprzedać. Można się tylko z tego 
cieszyć, że GAT sam nie mając dłu-
go możliwość inwestowania w ten 
obiekt, znalazł kogoś, kto go naresz-
cie unowocześni i zmodernizuje. 

KP: GAT posiada obiekty wy-
poczynkowo-rekreacyjne w całej 
Polsce. Czy gdzieś spotkał się pan 
z podobnymi problemami, jak 
w przypadku Pilska?

Zdecydowanie nie. Nigdzie 
nie było tak, że wszystkie próby 
inwestycji były blokowane. Pil-
sko jest obszarem szczególnym 
i tam zostały poczynione bardzo 
niefrasobliwe zapisy związane z ob-
szarem Natura 2000, co w dużej 
mierze zablokowało mieszkańcom 
i turystom możliwość korzystania 
z całego potencjału góry. 

KP: „Ekolodzy przyblokowali 
inwestycje na Pilsku. Z powodu 

ekologów możliwości rozwoju były 
znacznie utrudnione. To droga 
przez mękę. Niestety, niektórzy 
uczynili sobie z walki o ochronę 
przyrody profesję”. Podtrzymuje 
pan to zdanie?

Podtrzymuje w całości, bo to 
już przeradza się w ekoterroryzm, 
a nie w działania na rzecz przyrody 
czy zwierząt. O ekologię zdecydo-
wanie lepiej potrafi  przecież zadbać 
lokalna społeczność. Natomiast 
w wykonaniu ekologów przekształ-
ca się to tylko w działalność, która 
uniemożliwia inwestycje i sensow-
ne gospodarowanie tym miejscem. 
Najpierw blokuje się modernizację 
często stosując pseudoekologiczne 
argumenty, a później narzeka, 
że GAT nic nie robi. Zresztą nie 

chodzi tu tylko o Pilsko. Dotyczy 
to przecież także infrastruktury 
drogowej, energetyki czy innych 
obszarów życia. 

KP: Jakie inwestycje, które 
GAT chciał zrealizować na Pil-
sku zostały zablokowane przez 
działania ekologów?

Przede wszystkim uniemożliwili 
wybudowanie wyciągu krzesełko-
wego z Hali Szczawiny na Halę 
Miziową. Często śnieg jest jeszcze 
na górze, a na dole już go nie ma 
i nie da się tam po prostu wyjechać. 
Narciarze musieli brać narty na ple-
cy, a przecież nie każdy sobie może 
na to pozwolić. Poza tym to jest 
powrót do przeszłości. Zablokowali 
rozwój i inne działania, które miały 
unowocześnić to miejsce. Blokowa-
li inwestycje przez różne agendy 
państwowe. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
przez pięć lat nie potrafiła wydać 
opinii na temat decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
i przesyłała wszystko do ponownego 
rozpatrzenia. Ja w końcu zażądałem 
wydania jakiejkolwiek decyzji, ale 
to też nie przyniosło żadnych rezul-
tatów. Przypominam, że ta opinia 
była potrzebna do tego, żeby decyzję 
środowiskową związaną z moder-
nizacją Pilska mógł wydać dopiero 

burmistrz Żywca. Rozumiem czekać 
rok czy dwa lata, ale pięć to już jest 
przesada. Trzeba było wyrazić opinię 
taką lub inną, jednak nic takiego nie 
miało miejsca i ciągle trzeba było coś 
uzupełniać. 

KP: Działania ekologów od-
straszyły potencjalnych inwesto-
rów? Stąd wzięły się trzy nieudane 
próby sprzedaży ośrodka podczas 
publicznych licytacji?

Zdecydowanie ta sytuacja wpły-
nęła zarówno na pozyskanie większej 
ilości chętnych do nabycia Pilska, jak 
i ceny, za którą ośrodek ostatecznie 
został sprzedany. Cena na pewno mo-
gła być wyższa. Nie mieliśmy mocnej 
pozycji negocjacyjnej, a ośrodek z po-
wodu braku inwestycji przynosił straty. 
Wszyscy myśleli, że to nie wiadomo 
jak atrakcyjny majątek, ale to przecież 
trudny teren. Każdy kto chciał się w to 
zaangażować, musiał sobie jednak 
zdawać sprawę, że czeka go trudna 
droga. Teraz widać, że nie chodziło 
tylko o finanse, ale niektórych spraw 
po prostu nie dało się rozwiązać. 

KP: Na pewno trzyma pan 
kciuki za nowego inwestora. Jak 
pan zareagował na informację, że 
ekolodzy ponownie zablokowali 
modernizację Pilska?

Oczywiście, że wszyscy kibicuje-
my panu Leszkowi Łazarczykowi, 
żeby wszystkie plany względem 

Pilska udało mu się zrealizować. 
Jeżeli chodzi o działania ekologów, 
to nie zaskoczyło mnie to wcale. Na-
tomiast doceniam odzew społeczny. 
Widać, że nareszcie ludzie sięgnęli 
po to, co daje demokracja. Znaleźli 
legalną formę nacisku na ekologiczne 
grupy, które są w mniejszości. Po-
trzebna jest modyfikacja prawna, 
która nie pozwoli więcej doprowadzić 
do takiej sytuacji. Po prostu trzeba 
kogoś reprezentować. Jeżeli jest się 
posłem czy radnym, to reprezentuje 
się grupę ludzi, która tę osobę wy-
brała. A ekolodzy kogo reprezentują? 
Zarejestrują się w piętnaście osób 
i chcą siadać do negocjacji. Jaki 
mandat mają, żeby wypowiadać 
takie poglądy? Poza tym, jeżeli ktoś 
chce wypowiadać się na jakiś temat 
publicznie, to musi się na tym znać. 
Musi to potwierdzić jakimiś umie-
jętnościami, czy wykształceniem. 
A tutaj przychodzi człowiek, który 
jest fi lozofem albo psychologiem i on 
wydaje opinię na tematy, o których 
nie ma zielonego pojęcia. Uczynił 
sobie z tego sposób na życie i trzeba 
mu wszystko udowadniać, przez co 
nie można normalnie funkcjonować. 
W tym wypadku akurat chodziło 
o kluczową sprawę dla rozwoju całej 
Żywiecczyzny. 

Rozmawiał 
Adrian Leks

Kibicuję nowemu inwestorowi
Rozmowa z Marcinem Kędrackim, prezesem Gliwickiej Agencji Turystycznej, 
do której wcześniej należał ośrodek Pilsko. 

ośrodek „Pilsko-Jontek Korbielów” 
ponownie przyciągnie turystów 
i narciarzy, na czym skorzysta 
także cała gmina.

Ważnym momentem krótkiej 
części ofi cjalnej było uhonorowanie 
przez lokalną społeczność wysiłków 
Leszka Łazarczyka w odrestaurowa-
nie „Jontka” oraz unowocześnienie 
pobliskich tras narciarskich w po-
staci nadania mu tytułu „Gazdy na 
Pilsku-Jontku Korbielowie”.  (MRz)

Zaledwie po kilku miesiącach 
prac zakończyła się rozbudowa 
kompleksu hotelowo-wypoczyn-
kowego „Pilsko-Jontek” w Kor-
bielowie. Dotychczasowy obiekt 
powiększył się o zupełnie nową 
część, w której znalazła się duża 
sala restauracyjna oraz kilkanaście 
luksusowo urządzonych pokoi. 
W starej części Jontka całkowicie 

przebudowano basen oraz doda-
no saunę.

Oficjalne otwarcie zrewita-
lizowanego ośrodka odbyło się 
tuż przed Sylwestrem. Przecięcia 
wstęgi dokonali Burmistrz Żyw-
ca Antoni Szlagor, wójt gminy 
Jeleśnia Marian Czarnota oraz 
inwestor i właściciel obiektu 
Leszek Łazarczyk. Natomiast 

poświęcenia obiektu dokonał 
proboszcz parafii Korbielów 
o. Przemysław Ciesielski.

– Jestem bardzo zadowolony, 
że po wielu latach zastoju udało 
się przywrócić do świetności były 
Ośrodek Wczasowo-Turystyczny 
„Jontek”  – powiedział Marian 
Czarnota. –  Nie mam wątpli-
wości, że z nowym gospodarzem 

Renesans Pilska

Zaskoczony Leszek Łazarczyk 
z trudem ukrywał wzruszenie po 
nadaniu mu tytułu „Gazdy na Pilsku-
Jontku Korbielowie”.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniała m.in. dziecięca kapela góralska.

Kibicuję nowemu inwestorowi
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Korbielów, ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27

www.pilsko.pl, recepcja@pilsko.org

Ośrodek Jontek-Pilsko, z serca Beskidu Żywieckiego, Doliny Potoku Szczyrbok

  Pilsko to druga 
najwyższa góra 
po Kasprowym Wierchu
  Urozmaicone trasy zjazdo-

we: zielona, czerwona 
i czarna
  Kąt nachylenia stoku 

30-45 stopni
  23 km łącznej długości 

tras narciarskich

Na wspaniały wypoczynek do malowniczego Korbielowa-miejsca pełnego soczystej zieleni i górskiego 
mikroklimatu. Różnorodność pieszych,narciarskich i rowerowych szlaków umożliwia efektywne 
zaplanowanie wypoczynku bez względu na porę roku. Nasz Ośrodek wyróżnia kompleksowo 

przygotowana oferta, a także profesjonalna kadra, która sprosta Państwa oczekiwaniom. Ośrodek Jontek-
Pilsko to unowocześniony obiekt, w którym zoranizujemy dla Państwa imprezy integracyjne,

wesela, konferencje, rodzinne bankiety oraz zawody sportowe. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 
całoroczny basen „Pilśnianka” oraz strefę relaksu: saunę suchą, zadaszoną wiatę 

grillową, a także skutery śnieżne  i wiele innych plenerowych oraz 
hotelowych atrakcji. Restauracja naszego ośrodka stworzona 

z myślą o smakoszach kuchni regionalnej i europejskiej sprosta 
oczekiwaniom najbardziej wymagających Gości. Ośrodek Jontek 

Pilsko Korbielów – Twoje miejsce dla rodziny i dla biznesu!  
Odnowiony Ośrodek posiada 29 komfortowych 

2-osobowych pokoi. Każdy pokój 
wyposażony jest  w łazienkę z prysznicem, 

telewizor i bezprzewodowy Internet, 
z czego dwa pokoje przystosowane są dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek 
położony jest na stokach Pilska (1542 m) 

nad beskidzką wsią Korbielów. Wszystkie 
trasy znajdują się na północnych 

stokach, w związku z czym 
warunki śniegowe są zawsze 

bardzo dobre. Sezon zimowy 
trwa nawet do kwietnia, 

dzięki czemu miłośnicy zimy na
dłużej mogą  cieszyć się

białym szaleństwem.
Dla wszystkich

kochających 
adrenalinę

w ośnieżonych 
górach

przygotowaliśmy
wiele atrakcji,

w tym oświetlone
i naśnieżone stoki.

Przez szczyty na Pilsko!

do malowniczego Korbielowa-miejsca pełnego soczystej zieleni i górskiego 
z��ra�z�
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Fireshow to, najprościej rzecz 
ujmując, taniec z ogniem. Niezwykle 
widowiskowy pokaz, polegający na 
manipulacji płonącymi przedmiota-
mi pojawił się w Polsce kilkanaście 
lat temu. Elementy pirotechniczne, 
akrobatyczne popisy i rytmiczne 
układy składają się na spektakularne 
show. Niektórzy twierdzą, że ten 
niezwykły taniec pochodzi z Nowej 
Zelandii, inni znów, że z Polinezji. 
– W przypadku kobiet chodziło o roz-
ładowanie napięcia w ramionach 
i wyrobienie ich, aby wykonywanie 
codziennych prac było sprawniejsze. 
One kręciły raczej przywiązanymi 
do sznurów kamieniami, które były 
przystrojone kwiatami. To mężczyźni 
bawili się ogniem ze względów reli-
gijnych, plemiennych czy rozrywko-
wych  – tłumaczy Miriam Czakon, 
z grupy ogniowej HellFire.

HellFire jest znana jako jedna 
z najlepszych grup ogniowych 
w Polsce. Ich pokazy za każdym 
razem robią spore wrażenie. Czy oni 
sami też tak o sobie myślą? – Ciężko 
jest chwalić się rzeczywistymi osią-
gnięciami bez obaw o posądzenie 
o arogancję. Chociaż należy przy-
znać, że wiele pracy jeszcze przed 
nami i wolimy być skromniejsi. 
Najbardziej wyjątkowe w nas jest 
to, że jesteśmy bardzo blisko zwią-
zani. Łączą nas nie tylko związki 

ogniowo-zawodowe, ale również 
wspólna, wieloletnia historia – opo-
wiada Miriam.

HellFire założyli Adam Ma-
stalerz i Bartłomiej Janecki około 
siedem lat temu. Miriam zaczęła 
uczestniczyć w próbach w sierpniu, 
2008 roku. – Moja przygoda z fi re-
show zaczęła się jednak wcześniej, bo 
w czerwcu 2006 roku. Wtedy moja 
przyjaciółka, Jagoda przyniosła do 
szkoły poi treningowe i pokazała mi 
pierwsze ruchy. Jakieś dwadzieścia 
siniaków później byłam w to już 
całkowicie wkręcona. W ogniu naj-
bardziej fascynujący jest szum poi, 
fruwających obok uszu. Pierwsze 
kręcenie ogniem jest jak narkotyk, 
a najbardziej odurza właśnie ten 
dźwięk – mówi nam Miriam.

Tancerze z grupy HellFire, 
w swoich pokazach używają róż-
norodnego sprzętu. Są to m.in. poi, 
czyli piłeczki zawieszone na łańcu-
chach, które się podpala do pokazu, 
wachlarze czy hula-hoop.  – Trzeba 
też podkreślić, że używamy bardzo 
dobrej parafiny, którą kupujemy 
w sklepie z dewocjonaliami  – śmieje 
się Miriam.

Miriam nie boi się ognia, jak 
mówi, to nie ogień ją paraliżował na 
początku, ale trema przed publicz-
nymi występami. – Mnie urzekł fakt, 
że na koliste ślady, które wytwarza 
się podczas kręcenia zapalonego poi, 
mogę patrzeć bez końca, bardzo się 
przy tym uspokajam. Na początku 

się bała, ale  była to trema przed wy-
stępami, bo z ogniem zaprzyjaźniłam 
się bardzo i to od samego początku. 
Miałam swoje momenty strachu, np. 
kiedy raz przy zionięciu ogniem wiatr 
zmienił kierunek i straciłam rzęsy, 
brwi i część włosów po lewej stronie. 
Nie ma jednak tego, czego nie zakryje 
dobry makijaż – wyjaśnia Miriam.

Najstraszniejsza przygoda, jaką 
przypomina sobie artystka wiąże się 
jednak  z ogromnym, ogniowym 
„skrzydłem”, którego używała pod-
czas sesji zdjęciowej.  – Tego cholerstwa 
zawsze się najbardziej bałam.  Wtedy 
wytwarzają się tzw. iskry. Fruwają 
naokoło tancerza podczas całego 
występu i są bardzo gorące. Kręcenie 
w podkoszulku zawsze kończy się ma-
łymi bliznami na ramionach. Podczas 
występu skrzydła  zderzyły mi się za 
plecami, sypiąc po całym ciele iskry. Już 
miałam wizję poważnych oparzeń, na 
szczęście – nie wiem naprawdę, jakim 
cudem – nic mi się nie stało. Był to też 
jedyny raz kiedy popłakałam się ze 
strachu  – wspomina Miriam.

A czym jest dla niej taniec 
z ogniem? – Jest pokonywaniem 
granic swojego ciała i praw fi zyki, 
formą ruchowej ekspresji i wielką 
miłością, której żar mnie rozpala 
i sądzę, że jeszcze długo będzie płonął 
– dodaje Miriam.

Artystka przyznaje, że uczestni-
czenie w fireshow  nauczyło ją przede 
wszystkim pokory, ale także poszuki-
wania nowych wrażeń. – Kiedy chcę 

się nauczyć czegoś nowego, najpierw 
wiele razy zarobię poi czy innym sprzę-
tem w głowę i nie tylko. Każdy siniak 
ma swoją historię i niestety w tym 
fachu trzeba je pokochać. Nieważne, 
ile potrafisz, zawsze będzie ktoś, kto ci 
pokaże, że do perfekcji jeszcze daleko  
– przyznaje Miriam.

Na próbach z Hellfire’em jest 
zawsze dużo śmiechu, w końcu to 
ma być zabawa. Właściwie każda 
historia „wpadki” na występie jest 
zabawna z perspektywy czasu, 
a przerażająca i irytująca podczas 
samego występu. – Nieraz spaliłam 
sobie włosy, to się zdarza, szczególnie 
gdy kręcę hula hoop. Podczas na-
grywania teledysku, zaplątał mi się 
we włosy palący się bolec i byłam 
przerażona, kiedy tylko poczułam 
smród palonych włosów. Na szczęście 
szybko zareagowano. Brew także 
sobie spaliłam, musiałam następ-
nie sobie ją dorysowywać kredką  
– wspomina Miriam.

Efekty, które widzimy na poka-
zie fireshow są wcześniej okupione 
setkami prób, które nie należą do 

najprzyjemniejszych.  – Próbując 
nowy układ nigdy nie wiadomo, co się 
stanie. Uderzenie się rozkołysaną, me-
talową piłeczką jest bardzo bolesne, jeśli 
jest ona dodatkowo podpalona może 
dojść do wypadku. Dlatego podczas 
treningów trzeba być maksymalnie 
skupionym – przyznaje Miriam. 

Jakie jeszcze korzyści można 
wynieść z tego niebezpiecznego 
tańca? Na pewno jest się docenia-
nym i podziwianym przez innych, 
a w szczególności przez mężczyzn!  
– Po pokazie mam średnio po trzech 
narzeczonych. Panowie nawet pro-
ponują małżeństwo, albo chociaż 
to, żebym na wieki przyjęła ich 
serca. Nie wiem czy facetów kręci 
ogień, wiem jednak, że fascynuję 
ich kobieta, która się nim bawi. 
Może dzieje się tak dlatego, że jest 
to kobieta niedostępna, za zaporą 
niebezpieczeństwa, jaką jest ogień.  
– zastanawia się artystka.

Miriam śmieje się jednak, że 
kiedy ogień gaśnie, ona wraca  do 
rzeczywistości i dalej jest tylko ru-
dzielcem w jeansach i bluzie. 

Tańcząca z ogniami
„Raz spaliłam sobie włosy i brwi, raz spodnie, a raz myślałam, że skończy się na poważnych 
oparzeniach” Miriam Czakon opowiada o tańcu z ogniem, czyli sztuce fi reshow!
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Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego w Polsce przeżywają 
oblężenie. Również w Katowicach, 
w ostatnim czasie obserwujemy 
wzmożone zainteresowanie uzy-
skaniem prawa jazdy. Także tu 
wszystkie terminy nie tylko przed 
19 stycznia, ale i późniejsze, są już 
zajęte. – We wszystkich naszych 
oddziałach, codziennie egzaminu-
jemy ok. tysiąca osób, to jest mniej 
więcej tyle, ile zawsze. Większej liczby 
zdających nie bylibyśmy w stanie 
obsłużyć, ponieważ  mamy określoną 
liczbę egzaminatorów, dokładnie 120, 
w sześciu ośrodkach i muszą oni na 
jeden egzamin poświęcić określoną 
ilość czasu. Tutaj pracujemy  zawsze, 
od rana do  wieczora. Zdarza się, że 
przeprowadzamy mniej egzaminów, 
ale tak jest tylko w okresie wakacyj-
nym, kiedy część naszych egzamina-
torów jest na urlopach – wyjaśnia 
Roman Bańczyk, dyrektor WORD.

Wszystko więc biegnie stałym 
rytmem, choć powoli wszyscy szy-
kują się do nadchodzących zmian. 

A  jakie one będą? Teoretycznie 
istotne, choć w wielu przypadkach 
pozostawiono przysłowiowe furtki.

Trudniej zdobyć,  
łatwiej stracić
Największe emocje budzi eg-

zamin na prawo jazdy kategorii B, 
którym zainteresowana jest naj-
większa liczba osób. Niestety, nie 
tylko trudniej będzie teraz uzyskać 
samo prawo jazdy, a gdy uda się je 
już zdobyć, o wiele łatwiej będzie 
można je stracić.  

Egzamin praktyczny się nie 
zmieni, jednak sporej modyfikacji  
ulegnie sposób przeprowadzania 
egzaminu teoretycznego. Kandydat 
na kierowcę będzie musiał wykazać 
umiejętność praktycznego zasto-
sowania przepisów odpowiadając 
na pytania połączone z materiałem 
filmowym, tak więc  teraz weryfiko-
wana będzie faktyczna znajomość 
przepisów, a nie jak dotąd – umie-
jętność nauczenia się pytań i odpo-
wiedzi na pamięć. Poza materiałem 
filmowym będzie też 12 pytań 
testowych. W sumie odpowiedzieć 
trzeba będzie na  32 spośród 3 tys. 
pytań. Przypomnijmy, że w dotych-
czasowym teście znajdowało się  18 
pytań z puli 500. 

Jeśli uda się przejść przez ten 
etap, a potem z sukcesem przebrnąć 
przez egzamin praktyczny, młody 
kierowca otrzyma upragniony do-
kument, ale  pozostanie pod szcze-
gólnym nadzorem. Przez osiem 

miesięcy będzie mógł prowadzić 
wyłącznie samochód posiadający 
na szybie nalepkę przedstawiającą 
zielony liść klonu. To jednak nie 
koniec. W tym czasie będą go obo-
wiązywać niższe limity prędkości, 
a dodatkowo, pod groźbą cofnięcia 
prawa jazdy, pomiędzy czwartym 
a ósmym miesiącem od wydania 
dokumentu, będzie musiał wziąć 
udział w dodatkowych szkoleniach. 
I tu właśnie pojawia się problem, 
bowiem na razie w Polsce jest tylko 
dziewięć  ośrodków, w których od-
bywają się takie szkolenia. Dodatko-
wo nie dysponują one dostatecznym 
zapleczem technicznym do odbycia 
niezbędnych ćwiczeń praktycznych, 
szczególnie tych wszystkich, które 
przewidują jazdę i manewry  na 
śliskiej nawierzchni. Ponadto jeśli 
podczas okresu próbnego, czyli 
wspomnianych ośmiu miesięcy,  
kierowca popełni dwa wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu w komu-
nikacji, stwierdzone mandatami lub 
prawomocnymi wyrokami sądu, 
okres próbny zostaje wydłużony 
o kolejne dwa lata.

Nowe przepisy drogowe nie tyl-
ko utrudnią życie kandydatom na 
kierowców. Wiele ograniczeń spotka 
też tych, którzy samochód prowadzą 
od dawna. Najważniejszą zmianą 
ma być to, że od 2013 r. zlikwidowa-
ne zostaną kursy ograniczające licz-
bę punktów karnych. Jeśli kierowca 
uzbiera 24 punkty, zachowa prawo 
jazdy, ale będzie musiał zgłosić się 
na szkolenie reedukacyjne trwające 
nie kilka jak dotąd, ale kilkanaście 
godzin. Co więcej, po odbyciu ta-
kiego szkolenia kierowcy zostaną 
skasowane wszystkie punkty karne. 
Znów będzie mógł prowadzić samo-
chód, ale przez pięć lat pozostanie 
na cenzurowanym. Jeśli w ciągu 
następnych 12 miesięcy ponownie 
zbierze 24 punkty karne, nie będzie 
mógł się ich pozbyć, uczestnicząc 
w szkoleniu. Straci prawo jazdy i po-
nownie będzie musiał zdawać egza-
miny. A punkty karne będzie teraz 
o wiele łatwiej uzbierać, bo nowy 
taryfikator będzie ostrzejszy niż do-
tąd. I tak na przykład za parkowanie 
w miejscu przeznaczonym dla osoby 
niepełnosprawnej będzie można 
otrzymać pięć punktów. Tyle samo 
grozi kierowcy rozmawiającemu 
przez telefon komórkowy, natomiast  
za przewóz dziecka bez fotelika kara 
wynosić będzie nie trzy – jak dotąd 
–  ale sześć punktów.

Dlatego, jeśli ktoś nie ma czystego 
konta, musi się sprężyć i wziąć udział 
w kursie reedukacyjnym,, bo za parę 
tygodni może być już za późno.

Starszy mądrzejszy?
Podniesiona też zostanie dol-

na granica wieku kandydatów na 
kierowców w poszczególnych kate-
goriach. Pierwszą jest kategoria A, 
gdzie do tej pory było bezproble-
mowo. W wieku 16 lat można było 
zrobić sobie prawo  jazdy kategorii 
A1 i śmigać sprzętami do pojemno-
ści 125 ccm i mocy 11kW (15KM). 
Dwa lata później zainteresowanie 
padało na pełną kategorię A, bez ja-
kichkolwiek ograniczeń. Była też al-
ternatywa – do osiemnastki jeździć 
z kartą motorowerową, a później  
wystarczył dowód osobisty. 

Teraz kartę motorowerową za-
stąpi Kategoria AM, która uprawnia 
do kierowania motorowerem oraz 
czterokołowcem lekkim czyli takim, 
którego masa własna nie przekracza 
350 kg i konstrukcja ogranicza pręd-
kość jazdy do 45 km/h. O kategorię 
AM można ubiegać się mając 14 lat 
i uzyskuje się ją taką samą drogą, jak 
każde inne prawo jazdy, czyli przecho-
dząc  kurs i egzamin państwowy. Nie 
wystarczy już, jak to nieraz bywało 
– przychylność nauczyciela WF-u 
o często nikłych kwalifikacjach. Ci, 
którzy już posiadają kartę motoro-
werową i ukończyli 14 lat, podlegają 
płatnej wymianie karty na prawo 
jazdy AM z pominięciem egzami-
nu. Posiadanie jakiejkolwiek innej 
kategorii oczywiście uprawnia do 

prowadzenia pojazdów AM. 
Aż o sześć lat podniesiona zosta-

ła dolna granica wieku, w którym 
można starać się o prawo jazdy 
kategorii  A. Teraz, żeby zostać peł-
noprawnym motocyklistą, który do-
siada na przykład Harleya i mknie 
100km/h lub szybciej,  trzeba będzie 
ukończyć  24 lata. Jednak są małe 
odstępstwa od tej zasady.  O  prawo 
jazdy kategorii A mogą się starać 
20-letnie osoby, które przez dwa lata 
posiadały prawo jazdy kategorii A2. 
Zdaniem Romana Bańczyka, dyrek-
tora katowickiego WORD, pewne 
ustępstwa w stronę motocyklistów 
były niezbędne. – Szacuje się, że 
około 30-40 proc. motocyklistów po-
rusza się bez prawa jazdy, więc zbyt 
rygorystyczne trzymanie się tej dolnej 
granicy wieku, wynoszącej 24 lata, 
mogłyby ten proceder jeszcze powięk-
szyć. Jednak pewna dojrzałość jest 
u nich potrzebna, ponieważ są oni 
całkowicie odsłonięci i narażeni na 
niebezpieczeństwo. Dlatego, mimo, 
że w około 70 procentach wypadków 
z udziałem jednośladów winę pono-
szą kierowcy samochodów, to właśnie 
motocykliści odnoszą o wiele gorsze 
obrażenia, i często przypłacają je 
życiem – tłumaczy dyrektor.

Aby wyjść naprzeciw moto-
cyklistom, tej jesieni egzaminy 
przeprowadzono nie do 30 paź-
dziernika, jak to bywało dotąd, ale 

i przez cały listopad. Na szczęście 
pogoda dopisywała.

Nie tylko motocyklistom pod-
wyższono dolną granicę wieku. 
Starsi muszą być też kandydaci 
na kierujących ciężarówkami 
i autobusami.  O prawo jazdy ka-
tegorii C, C+E, D1 i D1+E będą się 
mogli starać kierowcy, którzy mają 
skończone 21 lat, natomiast aby 
uzyskać kategorię D i D+E trzeba 
będzie mieć w metryce 24 lata. 

Nowe regulacje obejmą też kie-
rujących quadami.  Według nowego 
prawa, na jazdę nimi pozwala do-
piero kategoria B1 i można się o nią 
starać już w wieku 16 lat.

Zmieni się także i to, że nadzór 
nad ośrodkami szkolenia przejmie sta-
rostwo powiatowe. W Polce jest ponad 
10 tys. takich ośrodków i prawie 400 
starostw. Aby nowe przepisy weszły 
w życie, będą one musiały stworzyć 
Centralną Ewidencję Kierowców. 
Na podstawie wprowadzanych tam 
danych, wydawane będą decyzje 
o zgodzie na przystąpienie do egzami-
nu.  Nie wiadomo, czy do 19 stycznia 
2013 roku uda się objąć te wszystkie 
placówki sprawnie działająca siecią 
informatyczną. Nie wiadomo też, czy 
wszystkie ośrodki egzaminacyjne 
zdążą na czas wymienić systemy in-
formatyczne na takie, które pozwolą 
przeprowadzić egzamin teoretyczny 
w myśl nowych zasad.

www.kurierpolski24.pl08

Rewolucja czy kolejny falstart?
Wkrótce wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, a co za tym idzie zmienią 
się też  przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Przysłowiowa „godzina 0” ma nastąpić 
już 19 stycznia 2013 roku. 

 Jolanta Marondel-Kotlarz
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Kurier Polski: Czy na-
prawdę należy obawiać się no-
wych przepisów?

Leszek Skrodzki: Mogę bez 
wahania powiedzieć, że nie ma 
się czego bać. Widziałem nowe 
pytania, oczywiście nie wszyst-
kie, ale pewien procent na pewno 
i stwierdzam, że pytania będą 
zdecydowanie łatwiejsze niż te, 
które funkcjonowały dotychczas. 
Rozumiem jednak, z czego wynika 
niepokój kursantów, najbardziej 
stresować może wprowadzony 
ogranicznik czasu.

KP: Oznacza to, że na każ-
de pytanie będzie określona 
ilość czasu?

Tak, najpierw kursant ma 
10 sekund na przeczytanie i zro-
zumienie pytania, a następnie 10 
sekund na udzielenie odpowiedzi. 
Utrudnieniem jest fakt, że zdający 
nie może wrócić do poprzednie-
go pytania. Fakt, że czas będzie 
upływał, kursant będzie miał tego 
stałą świadomość, a dodatkowo, 
na monitorze obok pytania poja-
wi się licznik czasu może stre-

sować bardziej 
niż dotychczas. 
Także większa 
ilość błędnych 
odpowiedzi 
będzie wyni-
kać, moim 
z d anie m , 
n i e  t y l e 
z trudno-
ś c i  p y -
tań, co 
z braku 
pano-
wania 

nad nerwami.
KP: Czy fakt ,  że 

pytania nie będą jawne jak do 
tej pory działa według Pana na 
korzyść kursanta?

Pytania nie będą jawne w stu 
procentach, ale na pewno jakaś ich 
część będzie dostępna. Z pewno-
ścią będzie można dostać na ryn-
ku programy, które będą zawierały 
pewną ilość treści pojawiających 
się na egzaminie. Najważniejsza 
będzie jednak nauka przepisów 
drogowych. 

KP: Czy tak radykalne zmiany 
w części teoretycznej egzaminu 
na prawo jazdy są potrzebne?

Myślę, że tak. Zgadzam się 
z opinią, że odpowiedzi na pytania, 
które dotychczas funkcjonowały 
kursant był w stanie opanować  
pamięciowo i odpowiadać na nie 

mechanicznie, bez zastanowienia. 
W tej chwili, o zdanym egzami-
nie będzie decydować znajomość 
przepisów drogowych i tylko ta 
umiejętność pozwoli na udzielenie 
poprawnej odpowiedzi na pytanie. 
Nie oznacza to jednak, że zdający 
nie powinien mieć wcześniej wglą-
du przynajmniej do kilku pytań. 
Lepiej, żeby wcześniej niż dopiero 
na egzaminie oswoił się z nowym 
systemem. 

KP: Rozumiem, że tym razem 
postawiono na logiczne myślenie?

Te zmiany mają mieć właśnie 
taki sens, uczenie się na pamięć 
nie przekłada się na realną wie-
dzę, którą można wykorzystywać 
w czasie jazdy. Nie mogę potwier-
dzić, czy egzamin teoretyczny 
przełoży się na łatwiejsze zdanie 
egzaminu praktycznego, ale na 
pewno przyszły kierowca będzie 
lepiej przygotowany  do porusza-
nia się samodzielnie po drogach.

KP: Egzamin teoretyczny 
sprawiał do tej pory mniej pro-
blemów niż praktyczny, czy to się 
może teraz zmienić?

Z całą pewnością nie. Musimy 
zwrócić uwagę na pewną tenden-
cję. Jakiekolwiek zmiany dla kur-
santów są dodatkowym stresem. 
Wprowadzanie zmian powoduje 
panikę, która często jest przed-
wczesna i całkowicie bezpodstaw-
na. Pamiętam, jak wprowadzano 
egzaminy komputerowe. Wtedy po 
raz pierwszy, zdający zamiast za-
znaczyć odpowiedź na kartce, miał 
za zadanie zrobić to za pomocą 
komputera. Wiązało się to jedy-
nie z wciśnięciem na klawiaturze 
klawisza z odpowiednią literą: a, 
b, c lub d. Wszyscy się przestraszyli 
tych komputerów, a potem okazało 
się, że wszyscy sobie doskonale dali 
radę. Myślę, że podobnie będzie 
z nowym egzaminem. 

KP: A czy wprowadzenia 
tak zwanego okresu próbnego 
dla młodych kierowców to do-
bry pomysł?

Jeżeli faktycznie będzie się 
pilnowało młodych kierowców, 
to myślę, że założenie nie jest 
złe. Z własnego doświadczenia 
wiem, że świeżo upieczeni posia-
dacze prawa jazdy zachowują się 
swobodnej na drogach niż do-
świadczeni kierowcy, ponieważ 
nie są świadomi tego, co ich może 
spotkać.  Tak więc objęcie ich tak 
zwanym okresem próbnym jest 
dobrym pomysłem  – jest to rodzaj 
nadzoru i ostrzeżenia.  (MB)

Zasadniczo utrata prawa jazdy 
oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych są środkami 
karnymi, orzekanymi za różnego 
rodzaju wykroczenia i przestęp-
stwa drogowe. Utrata uprawnień 
może być związana z przekrocze-
niem dozwolonej ilości punktów 
karnych na koncie kierowcy lub 
może zostać orzeczona za jednora-
zowe nieprzestrzeganie przepisów 
drogowych. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że od 19 stycznia 2013 r. wchodzi 
w życie ustawa, której przepisy za-
stąpią w pewnym zakresie dotych-
czasowe regulacje kodeksu dro-
gowego. Największe zmiany będą 
dotyczyły młodych kierowców, 
ale nie ominą także obecnych po-
siadaczy prawa jazdy. Wprawdzie 
na razie liczba punktów karnych, 
powodująca zatrzymanie prawa 
jazdy nie ulegnie zmianie i będzie 
wynosiła tak jak dotychczas 24 
punkty, jednak od 19 stycznia 
osoba, która przekroczy limit 
punktów nie będzie od razu zo-
bligowana do zdawania egzaminu 
kontrolnego. Zostanie skierowana 
na badania, także psychologiczne 
oraz kurs reedukacyjny. Spowodu-
je to ponadto wpisanie takiej osoby 
na „czarną listę”, co oznacza, że 
jeśli w ciągu kolejnych pięciu lat 
kierowca ponownie uzbiera niedo-
zwoloną liczbę punktów karnych 
to starosta wyda decyzję o cof-
nięciu prawa jazdy. Zniknie także 
możliwość zredukowania ilości 
punktów poprzez odbycie kur-
sów szkoleniowych. Zamiast tych 
szkoleń, organizowane będą kursy 
reedukacyjne, na które przyjdą 
tylko kierowcy na nie skierowani 
(po przekroczeniu 24 punktów). 
W przypadku cofnięcia uprawnień 
przez starostę, ukarany kierowca 
będzie mógł uzyskać uprawnie-
nie do kierowania pojazdami po 
ponownym zdaniu egzaminu na 
prawo jazdy. 

Oddzielnie należy się przyj-
rzeć okolicznościom powodują-
 cym orzeczenie przez sąd zakazu 

prowadzenia pojazdów. Zakaz 
prowadzenia pojazdów jest prze-
widziany w prawie wykroczeń 
tylko w czterech przypadkach, 
m.in. za spowodowanie zagroże-
nia w ruchu drogowym w staniu 
po użyciu alkoholu lub podobnie 
działającego środka (tj. jeśli stę-
żenie alkoholu wynosi od 0,2 do 
0,5‰ we krwi lub w wydychanym 
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg 
na 1 dm3), a także za prowadze-
nie w podobnym stanie pojazdu. 
Ponadto zakaz prowadzenia 
pojazdów może zostać orzeczo-
ny za próbę uniknięcia kontroli 
drogowej oraz za nieudzielenie 
pomocy ofierze wypadku przez 
prowadzącego pojazd uczestnika 
tego wypadku. 

Na gruncie kodeksu karnego, 
zakaz prowadzenia pojazdów sąd 
może orzec w razie skazania za 
przestępstwo przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji (przez 
które należy rozumieć wszelkie 
wypadki, także nieumyślne oraz 
katastrofy, nie tylko w ruchu 
lądowym, ale też wodnym i po-
wietrznym). Orze-
czenie zakazu jest 
obligatoryjne, jeśli 
sprawca w czasie popeł-
nienia przestępstwa był 
w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środka 
odurzającego lub zbiegł 
z miejsca wypadku. Zakaz 
prowadzenia pojazdów jest 
orzekany na okres od roku 
do dziesięciu lat, a nawet na 
zawsze, jeśli sprawca spowo-
dował wypadek, w którym 
inna osoba poniosła śmierć lub 
ciężki uszczerbek na zdrowiu. 
Tak surowej kary nie uniknie 

w szczególności osoba, która po-
pełnia takie przestępstwo po raz 
kolejny, w tej kwestii przepisy są 
wyjątkowo restrykcyjne dla recy-
dywistów. Złamanie zakazu może 
skutkować nawet orzeczeniem 
kary bezwzględnego pozbawienia 
wolności. 

Kolejną kwestią, która wy-
maga uwagi, jest fakt że, zakaz 
prowadzenia pojazdów może 
być orzeczony wobec uczestni-
ka ruchu, czyli nie tylko wobec 
kierowcy, ale także np. wobec 
pieszego, który bez zachowania 
należytej staranności wtargnął 
na jezdnię, bądź rowerzysty, 
wymuszającego pierwszeństwo. 
W razie orzeczenia zakazu pro-
wadzenia pojazdu sąd przesyła 
odpowiedniemu organowi odpis 
wyroku, który zobowiązany jest 
cofnąć uprawnienia kierującemu 
(jeśli skazany prowadził pojazd 
wykonując pracę, zawiadamiany 
jest o tym także pracodawca). 

 

Nowy egzamin na prawo jazdy. 
Czy naprawdę jest się czego bać?
Wokół zmian wprowadzanych do egzaminu na prawo jazdy 
powstaje wiele kontrowersji.  Od stycznia, wszyscy aspirujący 
do roli kierowców zmagać się będą z nowymi przepisami 
egzaminacyjnymi. Zmiany będą dotyczyć części teoretycznej 
egzaminu. Te, już teraz wzbudzają wiele obaw wśród 
przygotowujących się do egzaminu. O tym, czy naprawdę warto 
się bać i co zrobić, aby nieco oswoić nowe zasady opowiada 
Leszek Skrodzki, instruktor jazdy i właściciel Ośrodka Szkolenia 
Kierowców „Sela” w Katowicach. 

Tak surowej kary nie uniknie procentach, ale na pewno jakaś ich 
część będzie dostępna. Z pewno-
ścią będzie można dostać na ryn-
ku programy, które będą zawierały 
pewną ilość treści pojawiających 
się na egzaminie. Najważniejsza 
będzie jednak nauka przepisów 
drogowych. 

w części teoretycznej egzaminu 
na prawo jazdy są potrzebne?

z opinią, że odpowiedzi na pytania, 
które dotychczas funkcjonowały 
kursant był w stanie opanować  
pamięciowo i odpowiadać na nie 

sować bardziej 
niż dotychczas. 
Także większa 
ilość błędnych 
odpowiedzi 
będzie wyni-
kać, moim 
z d anie m , 
n i e  t y l e 
z trudno-
ś c i  p y -
tań, co 
z braku 
pano-
wania 

nad nerwami.
KP: Czy fakt ,  że 

pytania nie będą jawne jak do 
tej pory działa według Pana na 
korzyść kursanta?

Pytania nie będą jawne w stu 

czeństwu w komunikacji (przez 
które należy rozumieć wszelkie 
wypadki, także nieumyślne oraz 
katastrofy, nie tylko w ruchu 
lądowym, ale też wodnym i po-

nienia przestępstwa był 
w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środka 
odurzającego lub zbiegł 
z miejsca wypadku. Zakaz 
prowadzenia pojazdów jest 
orzekany na okres od roku 
do dziesięciu lat, a nawet na 
zawsze, jeśli sprawca spowo-
dował wypadek, w którym 
inna osoba poniosła śmierć lub 
ciężki uszczerbek na zdrowiu. 

wykonując pracę, zawiadamiany 
jest o tym także pracodawca). 

Wiele osób zastanawia się, w jakich okolicznościach 
grozi im utrata prawa jazdy, czego unikać, aby 
nie narażać się na tego typu sankcje, a także 
jak ewentualnie wybrnąć z kłopotów i odzyskać 
zatrzymany dokument. 

Utrata prawa jazdy  
– jak je odzyskać?

 Anna Kasza
Aplikant radcowski
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 
 Kancelaria Adwokatów 
i Radców Prawnych w Katowicach



www.kurierpolski24.pl10

Pin Up Candy, 
gwiazda burleski
Jedna z pierwszych tancerek burleski w Polsce  – Candy!  Mówi o sobie „retro fashion victim”.  
Inspirują ją lata minione i to, co w nich najpiękniejsze, czyli kobiecość. 

Kurier Polski: Pierwsza kobieta 
polskiej burleski  – tak teraz mówi się 
właśnie o Tobie  – jesteś zaskoczona 
takim wyróżnieniem? 

Candy: Jak miło mi słyszeć ta-
kie słowa. Nie, nie spodziewałam się 
takiego „tytułu”. Zawsze starałam 
się spopularyzować ten styl tańca. 
Zależy mi, aby burleska na dobre 
zagościła na polskich scenach.

KP: W Polsce burleska jest 
nadal bardzo „egzotyczna”.  Dla-
czego w naszym kraju jest margi-
nalizowana, podczas gdy Francja 
czy Niemcy mają własne, od lat 
wypracowane style?

Candy: Burleska to magia. 
Dziś styl ten jest połączeniem tańca 
z teatrem. Na początku burleska 
była prześmiewczą formą scenicz-
ną. Francja i Niemcy, razem ze 
Stanami Zjednoczonymi to kraje, 
które były kolebką tego stylu. Pol-
ska nigdy nie mogła pochwalić się 
rozwiniętą sceną burleski. Nasza 
historia spowodowała, że dopie-
ro w XXI wieku zaczynamy się 
nią interesować.

KP:  Jak doszło do tego, że 
zaczęłaś się zajmować profesjo-
nalnie burleską?

Candy: W momencie połą-
czenia moich dwóch pasji  – stylu 
retro i tańca. Tańcem zajmuję się 
od 7 roku życia. Ćwiczyłam taniec 
współczesny, salsę, taniec brzucha, 
ale dopiero gdy połączyłam go 
z fascynacją modą lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych, powstała 
burleska. 

KP: Burleskowe show  – co 
powinna posiadać każda artyst-
ka burleski?

Candy: Każda dziewczyna, 
która chce rozpocząć swoją przygo-
dę z burleską powinna mieć bardzo 
dużo pewności siebie. Występy nie 
są rzeczą łatwą, scena zobowiązuje, 
ale tego można się nauczyć. Według 
mnie najważniejszy jest pomysł na 
siebie. W pewnym momencie mu-
sisz zdecydować, jaki styl burleski 
chcesz reprezentować. Ja najlepiej 
czuję się w klasycznej burlesce, 
która nie może istnieć bez nutki 
erotyzmu. To, co i w jaki sposób 
chce się odsłonić, jest indywidualną 
decyzją każdej performerki.

KP: Kiedyś show dla panów, 
potem element emancypacji, co 
dziś może dać kobiecie burleska?

Candy: Dużo pewności siebie 
i akceptacji własnego ciała. Na 

warsztatach, które prowadzę, 
dziewczyny uczą się powabnego 
poruszania, chodzenia na szpil-
kach. Uczę je tańczyć z rekwizytami 
takimi jak krzesło czy boa. Moje 
uczennice wykorzystują zdobyte 
umiejętności w normalnym życiu. 
Po takich zajęciach idziesz ulicą 
z podniesioną głową, stajesz się 
świadoma tego, jakie wrażenie 
robisz na innych ludziach. Umie-
jętności zdobyte na warsztatach 
czasami przydają się podczas 
konferencji czy ważnego zebrania 
w pracy.

KP: Co Cię przede wszystkim 
inspiruje w minionych latach? Dla-
czego właśnie styl retro i pin-up?

Candy: Najistotniejszy jest dla 
mnie wizerunek kobiety. Jestem zwo-
lenniczką podkreślania kobiecych 
kształtów. Nie lubię stylu unisex, 
uważam, że różnica między kobie-
tami i mężczyznami powinna być 
wyrażona również strojem. Z tego 
względu fascynuje mnie moda lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych. 
Uwielbiam podkreślone wcięcie w ta-
lii, rozkloszowane sukienki, gorsety 
i oczywiście pończochy nylonowe. 

KP: Jak zdefiniowałabyś kobie-
cość współcześnie? Czy uważasz 
się za kobietę wyzwoloną, a jeśli 
tak, to w jaki sposób to pokazujesz?

Candy: Kobiecość współczesna 
ma wiele twarzy. Myślę, że polega 
ona głównie na akceptacji siebie 
i byciu aktywną. Nie trzeba śle-
po podążać za społeczną modą. 

Możesz być kobiecą, aktywną 
mamą, projektantką w za dużym 
swetrze czy panią prawnik, która 
nigdy nie zdejmuje szpilek. Moją 
kobiecość wyrażam tym, czym się 
zajmuję i oczywiście strojem, ale 
zaznaczam, że to nie jest jedyna 
słuszna interpretacja kobiecości.

KP: Spotkałaś się kiedyś z kry-
tyką? Na przykład feministek 
czy zwolenniczek skromniejsze-
go wyglądu?

Candy: Uwielbiam feminist-
ki, a one mnie! Burleska w Polsce 
ma podłoże właśnie feministyczne, 
jesteśmy wyjątkiem na tle Europy, 
choć w innych krajach zaczynają 
zauważać taką zależność. Co do 
zwolenniczek skromniejszego wygląd, 
to myślę, że nikomu nie przeszkadza, 
jeśli o ósmej rano maluję usta na 
czerwono. 

KP: Niewtajemniczeni bardzo 
łatwo i bez zastanowienia skoja-
rzą burleskę z rozbieraniem się 
na scenie, bądź z bardziej eksklu-
zywnym striptizem, ale przecież 
nie o to w tym wszystkim chodzi, 
prawda?

Candy: Zawsze powtarzam, 
że ja na scenie się nie rozbieram  
– ja tańczę burleskę. Elementem 
tego stylu jest striptiz, natomiast 
nie jest ważne co się pokazuje, a to 
w jaki sposób.

KP: Jakie postacie dziś odgry-
wają największą rolę w świecie 
burleski? 

Candy: Dita Von Teese jest ikoną 
współczesnej burleski. Nie można 
jej tego odmówić. Prezentuje ona 
striptizową burleską w najlepszym 
stylu. Jej nauczycielką była wspania-
ła Cathrine D’lish. Osobiście bardzo 
podziwiam styl obu tancerek. Jeśli 
ktoś interesuje się burleską to wie, że 
to nie jest jedyne jej oblicze. 

KP: Z drugiej strony mamy 
taką artystkę jak Dirty Martini, 
której występy budzą wiele kon-
trowersji, zapewne ma to związek 
z jej figurą. Czy Twoim zdaniem, 
w burlesce,  to ma znaczenie jak 
kobieta wygląda? 

Candy: Pokazy Dirty Martini 
budzą kontrowersje jedynie w Polsce. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do prezen-
towanego w mediach wizerunku wy-
chudzonej kobiety. Burleska nie może 
zamykać się w takich ramach. Scena 
pozwala na występy dziewczynom 
filigranowym i plus size. 

KP: Artystka burleski musi być 
także doskonałą aktorką. W jakie 
role najbardziej lubisz się wcielać?

Candy: Na scenie mam dwa 
oblicza. Czasami jestem słodką 
dziewczyną, innym razem fem-
me fatale. Uwielbiam oba moje 
wcielenia. Bardzo dobrze czuję 
się w tajemniczo-erotycznych 
pokazach. Ze względu na mój 
ruch sceniczny bardziej pasują 
do mnie dojrzałe charakteryzacje.  

Rozmawiała:
Michalina Bednarek 

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej http://www.pinupcandy.blogspot.com.
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CYKLINOWANIE 
R E K L A M A

Wydarzenia kulturalne

Z okazji nadchodzącego 

DNIA BABCI I DZIADKA 
przyjmujemy od naszych czytelników życzenia 
dla tych, jakże ważnych w naszym życiu osób. 
Życzenia (maksymalnie do 200 znaków) można przysyłać  na adres redakcji
(Kurier Polski, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice) do 14 stycznia 2013 roku. 
Można dołączyć zdjęcie naszych babć i dziadków, w formacie jpg 5x5 cm 300 DPI.

Katowiczanie już mogą przygoto-
wywać się na solidną dawkę śmiechu. 
Wszystko za sprawą VI Karnawału 
Komedii, który startuje 25 stycznia. 

To już szósta odsłona imprezy, 
która wpisywana jest w poczet ka-
towickich „wielkich wydarzeń”. O ile 
mówiąc festiwal, najczęściej myślimy 
o tych muzycznych, o tyle w Katowi-
cach odbędzie się po raz kolejny festi-
wal teatralny z prawdziwego zdarze-
nia. Karnawał Komedii już 25 stycznia 
rozpocznie swoją szóstą odsłonę. 

– Bawmy się i śmiejmy nie tylko 
ze sztuki i aktorów, ale także z tego, co 
nas otacza. Ten śmiech pozwoli nam 
zachować zdrowy rozsądek i przekłuć 
balon głupoty i pychy – zachęca do 
udziału w imprezie Mirosław Neinert, 
dyrektor Teatru Korez.

A co w ofercie? Między innymi 
spektakl pt. Trzeba zabić starszą panią, 
czyli czarna komedia opowiadająca 
historię nobliwej, starszej damy, która 
występuje przeciwko grupie bandytów, 
planujących napad na bank. Ciekawie 
też zapowiada się przedstawienie pt. Jak 

zostać sex guru w 247 łatwych krokach. 
To nic innego jak interaktywna sztuka 
dla dorosłych, w której Tomasz Kot 
wciela się w rolę przewodnika seksu-
alnego. Nie będzie to jednak smutny 
wykład o tym, w jakim stanie jest życie 
erotyczne Polaków, wręcz przeciwnie! 
Aktor jako sex guru przedstawi widzom 
wiele praktycznych porad, na temat tego, 
jak urozmaicić życie seksualne i odpo-
wie na pytania, których się nie zadaje. 
Jedno z nich z pewnością zabrzmi: Czy 
mężczyźni naprawdę wiedzą gdzie jest 
słynny punkt „G”? Łącznie podczas 
Karnawału Komedii na teatralnych 
deskach odbędzie się jedenaście 
przedstawień oraz trzy koncerty, 
w tym występ Marii Peszek i koncert 
z piosenkami Agnieszki Osieckiej 
i Jonasza Kofty.

Karnawał odbędzie się w dwóch 
katowickich teatrach: Teatrze Śląskim 
i Teatrze Korez oraz w Kinoteatr 
Rialto. Festiwal potrwa do 3 lutego. 
Rezerwacja i sprzedaż biletów w miej-
scach prezentacji wydarzeń ruszyła 
2 stycznia 2013.

Dla ratowania życia dzieci i godnej 
opieki medycznej seniorów, tak brzmi 
hasło tegorocznej Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która w tym roku 
po raz kolejny zagra dla dzieci, ale po raz 
pierwszy nie zapomni też o seniorach!

Problemy polskiej medycyny dzie-
cięcej – tym do tej pory zajmowała się 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Tegoroczny, 21. Finał będzie jednak 
wyjątkowy, bo tym razem fundacja, 
po 20 latach działalności, zadedykuje 
akcję ludziom w podeszłym wieku, 
szczególnie tym, którzy cierpią na 
choroby przewlekłe. Pieniądze zebrane 
w 21. Finale WOŚP zostaną podzielone. 
Połowę z nich zostanie przekazana na 
wsparcie terapii noworodka i niemow-
laka, a druga połowa na wyposażenie 
w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych. Orkie-
stra planuje zakupić urządzenia takie 
jak:  łóżka o regulowanej wysokości, 
materace przeciwodleżynowe, czy  sta-
tywy mobilne do kroplówek.

Finały WOŚP na Śląsku, które 
odbędą się 13 stycznia, zapowiadają 

się elektryzująco. Organizatorzy kato-
wickiej imprezy podają, że na scenie 
pod Spodkiem wystąpią m.in.: Hurt, 
Negatyw, Beltaine, Koniec Świata, 
St. James Hotel i Konopians. Oprócz 
tego, pokaz fireshow dadzą tancerze 
z grupy HellFire. Odbędzie się także 
symulacja wypadku samochodowego 
i pokaz ratownictwa drogowego. 

Gliwiczanie podczas finału będą bawić 
się na pl. Krakowskim. Odbywać się będą 
koncerty i licytacje. Gwiazdą, która zagra 
w Gliwicach będzie kapela Acid Drinkers. 
Na scenie pojawi się także Natural Mystic 
i Liber. Dodatkowo, pamiątkowy medal 
otrzyma każdy uczestnik II Gliwickiego 
Biegu Orkiestrowego, który odbędzie się 
w ramach Finału WOŚP. 

Jednak gospodarzem największej 
w naszym regionie imprezy w ramach 
Finału WOŚP będzie Rybnik. Impreza 
rozpocznie się w niedzielne południe na 
rybnickim rynku. Wśród największych 
gwiazd, które wystąpi ą na scenie znajdą 
się m.in.. Renata Przemyk, Myslovitz z no-
wym wokalistą, Michałem Kowalonkiem 
oraz Justyna Steczkowska.

Na ekspozycji, która znajduje się 
na pierwszym piętrze Starego Zamku,  
zaprezentowane zostały najcenniej-
sze zbiory, pochodzące z żywieckich 
kościołów. Gotycką kolekcję prezen-
tują drewniane rzeźby: Św. Anna 
Samotrzecia z ok. 1380 r., pochodząca 
z kościoła Św. Krzyża oraz dwie mniej-
sze rzeźby drewniane z ok. 1510 r. – św. 
Barbara i św. Katarzyna, z kapliczki 
Św. Wita. Wśród zbiorów znajdzie 
się także gotyckie, temperowe ma-
larstwo tablicowe, które reprezentują 
dwa obrazy: Opłakiwanie z ok. 1450 r., 
z kościoła Św. Krzyża oraz Madonna 

z poziomką z XV w. Epokę renesan-
su przywołują XVI-wieczne obrazy 
temperowe przedstawiające Święte 
Rozmowy  z kościoła parafialnego 
w Łękawicy. Należy także wspomnieć 
o obrazach temperowych z 2 poł. XVI 
w., pochodzących z kościoła Świętego 
Krzyża. Są to Wskrzeszenie Łazarza, 
obraz dwustronny Biczowanie i Piłat 
oraz Chrystus i Święta Weronika.

 Na ekspozycji pokazane zostały 
także obrazy sakralne żywieckich 
malarzy cechowych z XIX w.: 
Antoniego i Wincentego Krząst-
kiewiczów, Andrzeja i Antoniego 

Madalskiego, Jana Fignowskiego, 
Józefa Ignacego Maultza. Obrazy 
te, przedstawiające wizerunki Matki 
Boskiej, Chrystusa, sceny z Nowego 
Testamentu, ściśle łączą się z żywiec-
ką sztuką cechową.

Dopełnieniem wystawy są przy-
kłady rzeźby od XVIII do XIX w., 
pochodzące z żywieckich kościołów, 
sprzęt i szaty liturgiczne, barokowe 
relikwiarze z kościoła Przemienienia 
Pańskiego w Żywcu oraz wiele obiek-
tów sakralnych jak dotąd nigdy nie 
prezentowanych. Bilet na tę ekspozycję 
kosztuje tylko 5 zł. 

Sztuka sakralna w żywieckim muzeum
Żywieckie muzeum  wzbogaciło się  o nową,  stałą ekspozycję sztuki sakralnej. Na wystawie można zobaczyć zabytki 
pochodzące nawet z XV wieku. 

Karnawał Komedii 
w katowickich teatrach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
po raz pierwszy dla seniorów

Spektakl „Bóg”.
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Strzelanina  
w Chorzowie

Próba napadu, potrącony 
policjant, kilka strzałów i po-
licyjny pościg. Tak wyglądało 
jedno z popołudni w Chorzowie. 

Sceny, jak z amerykańskiego 
filmu rozegrały się przy ulicy 
Kościuszki. Sprawcy w samocho-
dzie opel vectra przebili oponę 
i czekali na właściciela, który 
wyjdzie z banku z pieniędzmi. 
Najprawdopodobniej liczyli, że 
kiedy będzie zmieniał koło, to 
ukradną mu gotówkę. Policjanci 
chcieli zatrzymać czterech zło-
dziei, ale mężczyźni widząc ich, 
wsiedli do chryslera. Uciekając po-
trącili jednego z funkcjonariuszy. 
Cofając, uderzyli jeszcze w autobus 
i usiłowali rozjechać drugiego po-
licjanta, który zdążył uskoczyć, 
po czym oddał kilka strzałów za 
odjeżdżającym autem. Po krótkim 
pościgu policjanci zatrzymali jed-
nego ze sprawców. Okazał się nim 
39-letni Ukrainiec. Pozostali trzej 
bandyci - po porzuceniu samocho-
du - zdołali uciec. Życie rannego 
policjanta nie jest zagrożone.

Tragedia  
na drodze

Nie żyje 29-letni mężczyzna, 
a dwie ranne osoby trafiły do 
szpitala. To bilans tragicznego 
wypadku w Bytomiu.

Przy ulicy Frenzla doszło do 
zderzenia dwóch samochodów. 
29-letni zabrzanin kierujący 
volkswagenem golfem, podczas 
wyprzedzania doprowadził do 
czołowego zderzenia z fordem, 
którego prowadził 38-letni miesz-
kaniec Bytomia. W wyniku wy-
padku doszło do zakleszczenia 
kierowcy golfa i podróżującego 
z nim 29-latka. Mężczyzn przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu 
wydobyli dopiero strażacy. Cała 
trójka została przewieziona do 
szpitala. Mimo szybko udzielonej 

pomocy, zmarł pasażer volkswa-
gena. Kierowca pojazdu odniósł 
ciężkie obrażenia i nadal jest pod 
opieką lekarzy. Natomiast 38-latek 
prowadzący forda, po opatrzeniu 
mógł wrócić do domu.

Podpalacz z Żor
Na razie nie wiadomo, czym 

kierował się mężczyzna, który 
oblał dwie osoby substancją ła-
twopalną i podpalił mieszkanie. 

Podpa lacz w ta rg ną ł  do 
mieszkania przy ulicy Piaskowej 
w Żorach. Bezwzględny 44-la-
tek oblał dwie osoby substancją 
łatwopalną i po jej rozlaniu 
w pozostałych pomieszczeniach 
podłożył ogień. Świadkiem 
całego zdarzenia było 3-letnie 
dziecko. Policjanci uratowali 
osoby z płonącego mieszkania, 
w tym poparzonego 35-latka. 
Mężczyzna w stanie ciężkim 
znajduje się w siemianowickiej 
oparzeniówce. Podpalacz po po-
ścigu został zatrzymany przez 
policję. 44-letni mieszkaniec Żor 
usłyszał już zarzuty. Za między 
innymi spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani  
za burdy  
sprzed 8 lat

Pseudokibice, którzy roz-
pętali zadymę podczas meczu 
Ruchu Chorzów z ŁKS-em Łódź 
w maju 2004 roku ciągle nie 
mogą spać spokojnie.

Mimo że od spotkania w Cho-
rzowie minęło już ponad 8 lat, to 
policjanci wciąż zatrzymują kolej-
ne osoby mające związek z chuli-
gańskimi ekscesami na stadionie. 
Tym razem wpadli trzej miesz-
kańcy śląskich miast w wieku 27, 
31 i 33 lat. Wszyscy mężczyźni są 
podejrzani o czynną napaść na 
policjantów. W ich odnalezieniu 
pomogli internauci, którzy rozpo-
znali stadionowych chuliganów na 
zdjęciach umieszczonych na stronie 
śląskiej policji. Pseudokibicom grozi 
nawet 10 lat więzienia. 

Listy  
wylądowały  
w śmietniku

Powierzoną korespondencję 
zamiast dostarczyć do adresatów, 
wyrzucił na leśnym parkingu. 
Dlatego policja musiała zatrzy-
mać nieuczciwego listonosza.

Stertę listów leżących przy 
śmietniku na parkingu przy ulicy 
Stolarzowickiej w Bytomiu zna-
lazła mieszkanka miasta. Kobieta 
powiadomiła policjantów, którzy 
zabezpieczyli około 300 listów. 
Część kopert była już otwar-
ta. Okazało się, że listy w lesie 

wyrzucił kurier z Chorzowa. Li-
stonosz tłumaczył się problema-
mi, związanymi ze zlecaniem mu 
przez przełożonych doręczania 
przesyłek w zastępstwie nieobec-
nych w pracy kolegów. 19-latek 
przyznał się do zarzutu narusze-
nia tajemnicy korespondencji. 
Za to grozi mu kara nawet do 
2 lat więzienia.

Pijana matka
Ogromną nieodpowiedzial-

nością wykazała się 29-letnia 
kobieta, która opiekowała się 
swoim półtorarocznym synem, 
mając ponad 3 promile. 

To kurator rodzinny poin-
formował, że w mieszkaniu przy 
ulicy Ejsmonda w Tychach pi-
jana kobieta zajmuje się małym 
dzieckiem. Policjanci sprawdzili 
stan trzeźwości kobiety. Badanie 
wykazało, że 29-letnia tyszanka 
miała ponad 3 promile alkoholu 
w organizmie. Jej półtoraroczny 
syn został przekazany pod opiekę 
dziadka. O dalszym losie pijanej 
matki zadecyduje prokurator i sąd. 
Śledczy sprawdzą, czy matka nara-
ziła syna na utratę życia i zdrowia. 
Za taki czyn kobieta może spędzić 
w więzieniu nawet 5 lat.

Morderstwo  
w Radzionkowie

Tragiczny finał świątecznej 
libacji w Radzionkowie. 50-la-
tek jest podejrzany o zabójstwo 
25-letniego mężczyzny.

W jed ny m z  m ie sz k a ń 
przy ulicy Śródmiejskiej w Ra-
dzionkowie policjanci znaleźli 
kompletnie pijanego 50-latka 
oraz zwłoki 25-latka. 50-letni 
właściciel mieszkania przyjął na 
okres świąt Bożego Narodzenia 
swojego młodszego znajomego. 
Mężczyźni spożywali przez 
kilka dni duże ilości alkoholu. 
Podczas libacji doszło pomię-
dzy nimi do kłótni, w trakcie 
której starszy z nich sięgnął po 
nóż i zadał swojemu gościowi 
kilka ciosów w klatkę piersiową. 
25-latek zginął w wyniku ponie-
sionych obrażeń. 50-letniemu 
mieszkańcowi Radzionkowa 
grozi dożywocie. Sąd zastosował 
wobec niego tymczasowy areszt.

Alfa romeo 
wbiła się  
w wiadukt

Nadmierna prędkość i brak 
doświadczenia 18-letniego 
kierowcy mogły być przyczyną 
wypadku, w którym zginęli dwaj 
młodzi pasażerowie. 

Do tragedii doszło przy ulicy 
Bagiennej w Katowicach, gdzie 
z niewyjaśnionych przyczyn alfa 
romeo uderzyła w filar betono-
wego wiaduktu. - Ranny, 18-letni 
kierowca trafił do szpitala. Był 
trzeźwy i prawo jazdy miał od 
niespełna miesiąca. Niestety, siła 
uderzenia była tak duża, że wy-
padku nie przeżyli dwaj pasaże-
rowie samochodu. 20-latek zginął 
na miejscu, a w szpitalu zmarł 
drugi pasażer alfy w wieku 19 
lat  – poinformował Jacek Pytel 
z KMP Katowice. Prawdopodobną 
przyczyną wypadku mogła być 
nadmierna prędkość.

Nie żyje  
3-miesięczne 
dziecko

W Bytomiu, w niejasnych jak 
na razie okolicznościach zmarł 
chłopiec. Jego rodzice sami za-
dzwonili po policję. Byli pijani. 

W mieszkaniu w dzielnicy 
Stroszek doszło do zgonu 3-mie-
sięcznego chłopca. Śmierć dziec-
ka nastąpiła najprawdopodobniej 
w sylwestrową noc. W tym czasie 
w mieszkaniu znajdowali się ro-
dzice chłopca oraz jego babcia. 
Policjanci zatrzymali 22-letnią 
matkę chłopca oraz 44-letniego 
ojca. Ich przesłuchanie na ra-
zie nie było możliwe, ponieważ 
w chwili zatrzymania oboje byli 
nietrzeźwi. Kobieta miała blisko 
promil alkoholu w organizmie, 
natomiast jej partner prawie 
3 promile. Przyczyna śmierci 
dziecka zostanie ustalona po 
przeprowadzeniu sekcji zwłok, 
zleconej przez śledczych. 

Maluch  
zmiażdżony przez tira

Do koszmarnie wyglądającego wypadku doszło na Drodze 
Krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Kierowca samochodu 
osobowego cudem uniknął śmierci. 

Przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach maluch wjechał 
pod koła tira. Z ustaleń policji wynika, że 54-letni kierowca, na 
prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie 
zderzył się z ciężarówką. W wyniku wypadku, ranny kierowca 
fiata trafił do szpitala, a jego samochód został całkowicie znisz-
czony. 54-latek na pewno miał więcej szczęścia niż rozumu, bo 
wsiadł za kierownicę pijany. Miał prawie 3 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu.
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GDZIE DUZO KRZYKU TAM MAŁO SZYKU

Poziomo: 1-PIASEK NAD MORZEM; 5-PRZYRZĄD ASTRONOMICZNY DO POMIARU KĄTÓW; 8-POŁYSK; 9-OGÓŁ 

CZASOPISM; 11-TALERZ DO CIAST; 12-OSKOMIAN, DRZEWO TROPIKALNE; 15-MIT.GR. OJCIEC NIOBE; 17-

KONTRAKT; 20-REGULUJE PRZEBIEG PROCESÓW ŻYCIOWYCH; 21-ZAJĄC; 24-RODZ. PILNICZKA; 25-ZWROTKA; 28-

NP. BAŁTYK; 29-KRASOMÓWCA; 32-ROŚLINA WARZYWNA; 33-AMERYKAŃSKI STRUŚ; 36-ZNAMIĘ, BLIZNA; 29-

KARCZMARZ; 42-CELT, TENT; 43-CHOROBA KOŃSKA; 45-CIĘZAR TOWARU BEZ OPAKOWANIA; 46-WYRODEK; 47-

PIERWSZE MLEKO MATKI PO PORODZIE.

Pionowo: 1-OBOK PODAŻY; 2-PLEMIĘ KARŁÓW W AFRYCE; 3-KWITNIE TYLKO RAZ; 4-FILMOWA KLATKA; 5-

WIRUSOWA CHOROBA ZAKAŹNA; 6-ZNAK RODOWY INDIAN; 7-PRZYWARA; 10-MIT. GR. BOŻEKL PŁODNOŚCI I 

URODZAJU; 13-PRZED OBJĘCIEM URZĘDU; 14-KAMIEŃ W PIERŚCIONKU; 16-PISARZ ŻYDOWSKI; 17-TAKT; 18-

IZOLACJA PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO; 19-DAWN. JEDN. POJEMNOŚCI PŁYNÓW; 21-NADWORNY KOZAK Z 

RUSI; 22-LEK PRZECIW ANGINIE; 23-PEŁNIENIE FUNKCJI ASESORA; 26-ZWÓJ; 27-PIENIADZE;30-ZAWIADOMIENIE 

Z POCZTY; 31-PIERW. CHEM.; 34-ELEKTRODA DODATNIA; 35-GEORGINIA; 37-KIESA; 38-OZDOBA TAŁESU; 40-

WULKAN NA SYCYLII; 41-TERMIN KALENDARZOWY; 44-WYDZIELINA GRUCZOŁÓW ŁZOWYCH.

Poziomo: 1-piasek nad morzem; 5-przyrząd astronomiczny do pomiaru kątów; 8-połysk; 9-ogół czasopism; 
11-talerz do ciast; 12-oskomian, drzewo tropikalne; 15-mitologia grecka ojciec Niobe; 17-kontrakt; 20-reguluje 
przebieg procesów życiowych; 21-zając; 24-rodzaj pilniczka; 25-zwrotka; 28-np. Bałtyk; 29-krasomówca; 
32-roślina warzywna; 33-amerykański struś; 36-znamię, blizna; 29-karczmarz; 42-celt, tent; 43-choroba 
końska; 45-ciężar towaru bez opakowania; 46-wyrodek; 47-pierwsze mleko matki po porodzie.

Pionowo: 1-obok podaży; 2-plemię karłów w Afryce; 3-kwitnie tylko raz; 4-fi lmowa klatka; 5-wirusowa 
choroba zakaźna; 6-znak rodowy Indian; 7-przywara; 10-mitologia grecka bożek płodności i urodzaju; 
13-przed objęciem urzędu; 14-kamień w pierścionku; 16-pisarz żydowski; 17-takt; 18-izolacja przewodu 
elektrycznego; 19-dawna jednostka pojemności płynów; 21-nadworny kozak z Rusi; 22-lek przeciw anginie; 
23-pełnienie funkcji asesora; 26-zwój; 27-pieniadze;30-zawiadomienie z poczty; 31-pierwiastek chemiczny; 
34-elektroda dodatnia; 35-georginia; 37-kiesa; 38-ozdoba tałesu; 40-wulkan na Sycylii; 41-termin kalenda-
rzowy; 44-wydzielina gruczołów łzowych.

SPONSOREM KRZYŻÓWKI JEST 

 Rozwiązanie  proszę prze-
słać na kartkach pocztowych do  
18.01.2013 roku, na adres redakcji  
– Kurier Polski, ul. Roździeńskie-
go 188b, 40-203 Katowice. Wśród 
kartek z prawidłowymi odpowie-
dziami wylosujemy atrakcyjną 
nagrodę. Rozwiązanie i listę laure-
atów opublikujemy w 11 numerze 
Kuriera Polskiego. 

Jedno o wyprzedażach moż-
na powiedzieć – przypominają 
one wielkie polowanie. Stres, 
adrenalina, wyostrzony wzrok, 
wszystko po to, aby wypatrzyć jak 
najlepszą okazję, zanim zrobią to 
inni. W takich warunkach jednak 
bardzo łatwo stracić głowę. Jak 
tego uniknąć? 

Tegoroczne wyprzedaże, które 
tradycyjnie pełną parą ruszają po 
Świętach, w tym roku będą krót-
kie, ale bardzo intensywne, jak 
zapowiadają przedstawiciele cen-
trów handlowych. Wydaje się to 
być prawdą, jeśli zaobserwujemy, 
że w niektórych sklepach obniżki 
wynoszą aż 70 proc. Jak zwykle 
to na styczeń przypadnie polska 
gorączka wyprzedażowa. Pamię-
tajmy, że obniżka w witrynie ozna-
cza dla sklepu wzrost klientów. 
Polacy, podobnie jak Amerykanie, 
Brytyjczycy i Niemcy pokochali 
wyprzedaże. Blisko 70 proc. z nas 
deklaruje, że będzie szukała w tym 
roku okazji na wyprzedażach, 
promocjach i przecenach. Prze-
ciwko wyprzedażom jest jedynie 
nieco ponad 10 proc. Polaków. 

– Polskie wyprzedaże zaczynają 
coraz bardziej przypominać te 
w amerykańskich czy brytyjskich 
centrach handlowych, gdzie sezon 
na przeceny często nie trwa dłużej 
niż 30 dni i zaczyna się od bardzo 
wysokiego pułapu promocyjnego, 
czyli od 50 lub 70 procent – mówi 
Marta Drzewiecka, dyrektor mar-
ketingu Silesia City Center. 

Prawda jest taka, że na wy-
przedażach kupujemy głównie 
dlatego, że jest taniej. Warto 
zatem uważać na różne sztucz-
ki. W czasie wyprzedaży łatwo 
przeoczyć spr y tne w ybiegi 
właścicieli sklepów. Po pierwsze 
powinniśmy zwracać szczególną 
uwagę na cenę. To, że na sto-
isku widnieje ogromny napis, 
informujący o tym, że obniżka 
wynosi -70 proc. jeszcze nic nie 
znaczy. Warto sprawdzić, czy to, 
co nazywane zostało wyprze-
dażą, faktycznie nią jest. Aby 
się o tym przekonać, należy 
sprawdzać metki i porównać 
nową cenę ze starą. Nie zawsze 
to, co leży w dziale „wyprzedaż 
-50  proc.” naprawdę kosztuje 

o połowę mniej. Żeby uniknąć 
przykrej niespodzianki przy pła-
ceniu, obserwujmy, ile kosztuje 
towar nabijany na kasę. Czasem 
wynika to z pomyłki, czasem 
z nieuczciwości sklepu, ale nie-
kiedy obniżka nie jest uwzględ-
niania, a my musimy zapłacić 
więcej. Tendencje do zawyżania 
cen mają tak zwane komplety 
i gratisy. Czasem nie orientując 
się płacimy za produkt, który 
miał być gratisowy! Może zda-
rzyć się również taka sytuacja, 
że gdy policzymy, ile kosztują 
wszystkie produkty z kompletu 
oddzielnie, okazuje się, że  ich 
cena jest niższa.

Przed ruszeniem do galerii 
handlowej warto zrobić sobie li-
stę zakupów. Dzięki planowaniu, 
następnie nie okazuje się, że ku-
piliśmy trzeci z kolei czajnik czy 
dwunasty, taki sam krawat.  Jest 
to o tyle ważne, że tych przece-
nionych produktów następnie 
zwrócić nie można. Nieprzemy-
ślane zakupy mogą więc okazać 
się nieodwracalne. Pamiętajmy, 
że wszystkie produkty, nie za-
leżenie od tego czy kupione na 
wyprzedaży czy nie, podlegają 
reklamacji, do której klient ma 
zawsze prawo. Nie  ważne czy 
jest to promocja świąteczna, czy 
noworoczna. Najważniejsze, aby 
zachować paragon lub inny do-
wód zakupu. Są one podstawą 
dochodzenia roszczeń.  

Jeśli podczas wyprzedaży 
zdarzy nam się któraś z tych 
przykrych niespodzianek, nie 
powinniśmy zwlekać i natych-
miast udać się do Rzecznik 
Praw Konsumenta, aby uzyskać 
fachową pomoc. To w końcu my 
jesteśmy klientami, a jak wiado-
mo „klient nasz pan”!

Srebro było jednym z pierw-
szych metali po złocie, znanym 
z wykorzystywania w czasach 
starożytnych. Dziś pomaga nam 
w walce z grzybami, bakteriami 
i zarazkami. 

 Archeologiczne dowody wskazują 
na zastosowanie srebra już 4000 lat 
p.n.e. Już Starożytni do dzbanów 
z wodą, winem czy naczyń z mlekiem 
wrzucali srebrne monety. Miało to 
działanie konserwujące. Macedoń-
czycy próbowali przyspieszyć gojenie 
ran i zwalczać zakażenia, a Hipokrates 
leczył zatrucia i wrzody, wykorzystu-
jąc jeszcze niezbadane właściwości 
srebra.  W średniowieczu srebrem 
zwalczano nieświeży oddech i zapo-
biegano palpitacjom serca. Pierwsze 
czyste i stabilne srebro koloidalne 
zostało opracowane dopiero w 1897 
roku, z inicjatywy niemieckiego gi-
nekologa Carla Credé i istniało pod 
handlową nazwą „Collargol”. W 1920 
r. srebro zostało zaakceptowane przez 
Amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków, jako skuteczne w leczeniu ran. 

Dziś nanocząstki srebra re-
wolucjonizują rynek, a ich użycie 
ciągle rośnie. Preparaty zawiera-
jące cząstki nanosrebra znajdują 
wiele zastosowań, ponieważ są 
bardzo aktywne pod względem 
biochemicznym. Nanosrebro 
może być stosowane w odkażaniu 
pomieszczeń szpitalnych, środ-
ków transportu publicznego, biur, 
bibliotek, sal wykładowych, kino-
wych i teatralnych. Zapobiegawczo 
nanocząsteczki srebra mogą służyć 
jako środek przeciwbakteryjny, 
dodawany do wody pitnej. Nano-
cząsteczki srebra stanowią bardzo 
dobrą barierę przed falami elektro-
magnetycznymi, pochodzącymi 

np. z komórek czy telewizora. Bak-
terio- i grzybobójcze preparaty na 
bazie nanosrebra można nakładać 
na powierzchnie włókien i tkanin. 
Sprawia to, że noszone przez nas 
ubrania są sterylnie czyste i pozba-
wione nieprzyjemnego zapachu 
np. ze skarpetek. Korzystne jest 
noszenie ubrań z nanosrebrem 
latem, gdyż odbijają one promie-
niowanie słoneczne i w efekcie nie 
jest nam aż tak ciepło. Wyróżni-
kiem preparatów zawierających 
nanocząsteczki srebra jest usu-
wanie uporczywych zapachów 
pojawiających się w łazienkach, 
saunach czy basenach.

Działania przeciwdrobno-
ustrojowe nanocząsteczek srebra 
zostało wykorzystane w różnych 
dziedzinach medycyny. Obecnie 
na rynku dostępne są opatrunki 
do ran oparzeniowych, zawierają-
ce nanosrebro. Charakteryzują się 
dłuższym działaniem przeciwbak-
teryjnym i lepszą penetracją w głąb 
martwiczych tkanek. Na rynku 
dostaniemy specjalne kosmetyki, 
a także chusteczki antybakteryjne, 
Silver Wet Wipes, zawierające na-
turalne srebro. Zabijają i usuwają 
z rąk drobnoustroje te znane także 
jako mikroby, zarazki, bakterie, 
grzyby, bez konieczności użycia 
wody lub ręcznika.

Srebro działa na wszystkie 
funkcje życiowe mikroorgani-
zmów i skutecznie je niszczy. 
Dzięki temu nanosrebro może być 
stosowane w takich dziedzinach 
życia jak: higiena i kosmetologia. 
Więcej informacji na temat za-
stosowania nano srebra i nano-
technologii znajdziemy na stronie 
Fundacji Nanonet. 

Wyprzedaży czas Lecznicze 
właściwości srebra 
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n  Dotychczasowy główny stylista koncernu Kia, Peter Schreyer, 
został prezesem Kia Motors Corportation. Tym samym, pochodzący 
z Bawarii 59-letni Niemiec stał się pierwszą w historii koncernu osobą 
spoza Korei, która objęła to stanowisko.
59-letni Schreyer zaczął pracę dla Kia w 2006 roku, a wcześniej 
pracował dla Volkswagena. To on był „ojcem” transformacji całej 
gamy modelowej Kia i nadania autom tej marki całkowicie nowego 
designu. Studiował w Niemczech oraz w Royal College of Art, w Wiel-
kiej Brytanii.
n  Od 2014 roku Infiniti wprowadzi nowe oznaczenia dla wszystkich 
swoich modeli. Pierwszym z nich będzie Q50  – zupełnie nowy, spor-
towy sedan klasy premium, którego premiera nastąpi w tym miesiącu 
podczas North American International Auto Show.
Litera Q będzie pierwszym członem nazw sedanów i kabrioletów, zaś 
QX  – modeli typu crossover i SUV. Każdy z nich będzie dodatkowo 
oznaczony dwucyfrową liczbą wskazującą segment.
n  Sir Alex Ferguson, słynny manager klubu piłkarskiego Manchester 
United, będzie teraz jeździł elektrycznym chevroletem voltem o tzw. 
rozszerzonym zasięgu. Polega to na tym, że pierwsze 80 kilome-
trów auto pokonuje korzystając wyłącznie z energii elektrycznej, 
nie wydzielając przy tym zanieczyszczeń i nie emitując praktycznie 
żadnego hałasu. Po wyczerpaniu energii akumulatora uruchamiana 
jest jednostka benzynowa, która pełni rolę generatora i w ten sposób 
zasięg auta zwiększa się do ponad 500 kilometrów.

Krótko

Motoryzacja

W motoryzacyjnym światku 
ogłaszanych jest każdego roku 
mnóstwo  – mniej lub bardziej 
prestiżow ych – konkursów, 
rankingów czy plebiscytów. Do 
najbardziej cenionych w Europie 
należy konkurs „Car of the Year” 
(Samochód Roku), w którym 

jurorami są dziennikarze moto-
ryzacyjni, a wybierają spośród 
kilkudziesięciu nowych modeli, 
które ukazały się na rynku w cią-
gu minionego roku. Zdobycie 
tytułu Car of the Year oznacza 
dla producenta auta doskonałą 
reklamę, a dla potencjalnych 
klientów jest  – obok gwiazdek 
bezpieczeństwa, przyznawanych 
przez organizację NCAP  – zna-
komitą pomocą w wyborze no-
wego samochodu.

Auta zgłaszane do konkursu 
muszą być oferowane przynaj-
mniej w pięciu krajach europej-
skch z łączną, szacowaną, mini-
malną sprzedażą na poziomie 
5 tys. sztuk rocznie. Każdy z 57 
jurorów z 23 krajów Europy (z 
Polski   – Wojciech Sierpowski 
i Maciej Ziemek) ma do dyspozycji 
25 punktów. Musi nimi obdzielić 

nie mniej niż pięć aut, faworyt 
może dostać maksymalnie 10 
punktów, ponadto najwyższą 
ocenę może dostać tylko jeden 
kandydat. Jak więc widać, reguły 
są proste, a wynik głosowania 
można uznać za naprawdę rzetelną 
wypadkową odczuć wszystkich ju-
rorów. Sędziowie biorą pod uwagę 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
auta, jego design, wyposażenie, 
właściwości jezdne, a także jego 
cenę i koszty eksploatacji. Z tego 

względu do finału z reguły nie tra-
fiają luksusowe i drogie limuzyny, 
ale bardziej popularne modele.

Konkurs składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym, spośród 
wszystkich kandydatów, wybiera 
się siedem najwyżej ocenionych 
modeli. (Do finału tegorocznej 
edycji COTY dostało się wyjąt-
kowo osiem modeli, gdyż pod-

czas głosowania jury przyznało 
taką samą liczbę punktów dwóm 
samochodom). Zwycięzca kon-
kursu zostanie ogłoszony 4 marca 
podczas Salonu Samochodowego 
w Genewie.

A oto samochody, które do-
stały się do ścisłego finału COTY 
2013 (w kolejności alfabetycznej): 
ford B-Max, hyundai i30, merce-
des Klasa A, peugeot 208, renault 
clio, subaru BRZ / toyota GT86, 
volkswagen golf, volvo V40.

 Maciej Rzońca

Finaliści COTY 2013

Kilka dni przed świętami 
Bożego Narodzenia, dr Dieter 
Zetsche, pełniący funkcje prezesa 
zarządu Daimler AG oraz szefa 
Mercedes-Benz Cars przekazał 
w Watykanie najnowszą wersję 
samochodu, służącemu papieżowi 
podczas oficjalnych przejazdów, 
zarówno na Placu św. Piotra, jak 
i za granicą. Konstrukcja pojazdu, 
zwanego popularnie papamobi-
le, pozwala przywódcy kościoła 
katolickiego pozostawać w kon-
takcie z publicznością bez potrze-
by rezygnacji z bezpieczeństwa 
i komfortu.

Nowy samochód papieski zbu-
dowany został na bazie Klasy M. 
W porównaniu do poprzedniego 
powiększona została przeszklona 
kopuła oraz znacznie ułatwiono 
wsiadanie do niej. Większe panele 
szklane oraz podświetlana pod-
sufitka zapewniają z kolei lepszą 
widoczność wiernym. Papieski 
tron – centralny element kabiny 
– zdobi haftowany herb Ojca Świę-
tego. Nadwozie zmodyfikowanej 

Klasy M pokrywa lakier w kolorze 
diamentowej bieli. W celu ułatwie-
nia transportu drogą lotniczą jej 
karoseria została obniżona wzglę-
dem poprzednika o kilka centy-
metrów. Jednocześnie zwiększono 
wysokość wnętrza.

Tradycja dostarczania papie-
skich samochodów przez firmę 
ze Stuttgartu sięga już ponad 80 
lat. Pierwszym z nich był Nürburg 
460 Pullman Saloon z 1930 roku, 
zbudowany dla Piusa XI. W latach 
60. Jan XXIII odebrał 300d Lan-
daulet z automatyczną skrzynią 
biegów. Paweł VI jako pierwszy 
skorzystał z modelu 600 Pullman 
Landualet, zastąpionego później 
przez 300 SEL.

Od lat 80. papież Jan Paweł II 
używał podczas uroczystości na 
Placu Świętego Piotra pojazdu za-
projektowanego jako papamobile 
– zmodyfikowanej Klasy G. Od 
2002 roku towarzyszył mu nowy 
papamobile, do teraz użytkowany 
przez Benedykta XVI. 

MRz

 Papamobile „pod choinkę”

Renault clio.

Ford B-Max.

Hyundai i30.
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Stara Dama wkracza na Śląsk

Szansa dla dzieci
Akademia piłkarska popular-

nej Starej Damy w naszym regio-
nie, to pomysł Tomasza Sokoły 
i Marka Pieniążka. Panowie jesz-
cze niedawno wspólnie pracowali 
w Polonii Bytom.  – Uzyskaliśmy 
informacje, że Juventus rusza 
z budową sieci akademii w Polsce. 
Uznaliśmy, że warto taki projekt 
zrealizować również na Śląsku. 
Udało nam się porozumieć i uzgod-
nić dogodne warunki współpracy 
z włoskim klubem. Mamy już 
podpisaną umowę z Juventus 
Soccer Schools, czyli oficjalną 
akademią tego klubu. Zapisy dla 
dzieci i nabór trenerów chcemy 
zacząć od stycznia. Cały projekt 
ma wystartować już w marcu  – 
wyjaśnia Tomasz Sokoła, Fundacja 
Piłkarska Silesia. 

W szkółce będą trenowały 
dzieci od 5 do 12 lat. Zespoły 
z akademii zostaną zgłoszone do 
rozgrywek ligowych. Dla młodych 
piłkarzy to będzie spora frajda, 
ponieważ drużyny będą wystę-
powały w oficjalnych koszulkach 

„Juve”. Jest to przedsięwzięcie 
komercyjne i za treningi trzeba 
będzie zapłacić. Na przykład 
w Krakowie koszt składki w JSS 
wynosi 145 zł miesięcznie.  – Nie 
mamy jeszcze zatwierdzonych cen, 
ale w dużej mierze będzie to zale-
żało od dostępności infrastruktury 
dla młodych piłkarzy  – zaznacza 
Sokoła. Oprócz tego wszystkie 
treningi będą odbywały się pod 
okiem profesjonalistów, ponie-
waż trenerzy szkółki przechodzą 
odpowiednie szkolenia oraz mają 
szanse na staże we Włoszech. 

Gianluca Pessotto czuwa
Na razie nie wiadomo, gdzie 

będzie znajdowała się baza tre-
ningowa akademii. Kandydatów 
jest kilku, ale miasta będą przede 
wszystkim musiały sprostać spo-
rym wymaganiom stawianym 
przez Juventus.  – Przedstawili-
śmy ofertę współpracy kilku mia-
stom, żeby sprawdzić, które z nich 
mogą w ogóle te wymogi spełnić. 
Chodzi między innymi o boisko 
pełnowymiarowe trawiaste, peł-
nowymiarowe boisko ze sztuczną 
murawą i oświetleniem czy szatnie 
na odpowiednim poziomie. W tej 

chwili prowadzone są rozmowy 
z zainteresowanymi miastami  – 
mówi Tomasz Sokoła.

Akademia piłkarska Juventu-
su, to nie jest nowość w naszym 
kraju. Podobne ośrodki działają  
już w Krakowie i Warszawie, a za-
łożenie jest takie, że w każdym 
województwie będzie co najmniej 
po jednej szkole. Włosi bardzo 
poważnie podchodzą do tego 
projektu, o czym przekonywał 
podczas konferencji prasowej 

w Krakowie były piłkarz Starej 
Damy, a dziś działacz klubu 
z Turynu.  – Naszym celem jest 
umożliwienie dzieciom spełnienia 
marzeń o grze w piłkę nożną. Dla 
każdego młodego zawodnika przy-
goda z Juventus Soccer Schools to 
ma być przede wszystkim wspa-
niała zabawa. Z wielką dbałością 
staramy się wychowywać małych 
piłkarzy  – mówił Gianluca Pes-
sotto, dyrektor organizacyjny 
Juventus FC Academy. 

Wielki futbol z bliska
O tym jak wygląda z bliska 

wielki futbol w wydaniu mło-
dzieżowym, przekonał się mię-
dzy innymi Mateusz Kuchta. 
Młody bramkarz dwa razy był na 
testach w AC Milan. Włosi opła-
cili mu przeloty, zakwaterowanie 
i utrzymanie. W Mediolanie do 
dyspozycji młodych piłkarzy było 
między innymi siedem boisk i do-
skonałe warunki mieszkaniowe. 
16-latek przeszedł badania me-
dyczne oraz wystąpił w kilku 
grach kontrolnych młodzieżowego 
zespołu. Bramkarz Stadionu Ślą-
skiego wypadł dobrze, ale zespół 
z Półwyspu Apenińskiego na 
razie nie zdecydował się na jego 

zatrudnienie. Mimo to, zawod-
nik zebrał cenne doświadczenie 
i mógł zobaczyć, jak funkcjonują 
najlepsze kluby świata.  – Orga-
nizacja na najwyższym poziomie. 
Piłkarzom pozostaje skupić się 
tylko na treningach i nauce języka. 
W akademii Milanu znajdują się 
zawodnicy z całego świata. Nie jest 
łatwo dostać się do tego grona. Na 
testy przyjeżdżają tylko wyselekcjo-
nowani piłkarze, bo klub nie może 
sobie pozwolić na marnotrawienie 
pieniędzy  – opowiada Bartłomiej 
Zdrzałek, klubowy trener, który 
towarzyszył nastolatkowi podczas 
pobytu w Mediolanie.

Pozostaje trzymać kciuki, żeby 
wzorce przywiezione prosto z Eu-
ropy Zachodniej zaczęły wreszcie 
obowiązywać także w Polsce. 
W Warszawie od ponad roku 
działa już szkółka FC Barcelony, 
a niedawno na takie przedsię-
wzięcie w Łodzi zdecydował się 
także AC Milan. Dobrze, że do 
tego grona za sprawą Juventusu 
dołączy też województwo śląskie. 
Talentów piłkarskich  – co poka-
zuje przykład Arkadiusza Milika  
– z pewnością u nas nie brakuje, 
tylko trzeba je znaleźć i odpowied-
nio przygotować. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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Dobre informacje dla młodych chłopców, którym marzy się wielka kariera piłkarska.  
Już wkrótce Juventus Turyn będzie poszukiwał futbolowych talentów także na Śląsku.  
Po raz pierwszy w województwie śląskim ma pojawić się akademia piłkarska sygnowana 
znakiem słynnego zagranicznego klubu. Młodzi adepci futbolu będą mieli możliwość grania 
w piłkę, a wszystko będzie oparte na metodach treningowych Juventusu Turyn. 

PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowice Biuro Centrum (tzw. katowic-

kie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół 
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy;  Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek  
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
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Wodnik 
21.01.  – 20.02. 
 Początek roku da 
Wodnikom pomyślne 

załatwienie wielu spraw. Wszystko 
to pod warunkiem, że najpierw 
zainteresowani dopełnią wszelkich 
formalności związanych z chodze-
niem po urzędach.
 Wiosną wzrosną nadzieje na zna-
czącą poprawę sytuacji fi nansowej 
wielu osób spod tego znaku. Dobrze 
jest pamiętać, na wszelki wypadek, 
o kilku źródłach fi nansowania swo-
jej działalności. Ryzykowne jest dziś 
liczyć tylko na jedną osobę.
 Konkretne osiągnięcia przyniosą 
wymierne efekty, które będzie moż-
na skonsumować w czasie letnich 
miesięcy. Biada jednak tym, którzy 
puszczą w obieg wszystko  – wte-
dy pozostaną tylko wspomnienia 
„przejedzonych” zysków.
   Wodnikom, którym gorzej 
będzie się wiodło, końcówka roku 
przyniesie dobre wiadomości. 
Nauczeni tym, co ich spotka w po-
przednich miesiącach powinni być 
ostrożniejsi na przyszłość.

Ryby 
21.02.  – 20.03.
   W pierwszym 
kwartale roku spełni 

się, przynajmniej część życzeń 
większości osób spod tego znaku. 
Niektórzy będą mogli spełnić ocze-
kiwania swoich, bardzo wymagają-
cych, bliskich.
 Nasza dobroć nie zawsze jest 
uczciwie traktowana. Trzeba bę-
dzie wiosną przygotować się na 
niemiłe doświadczenia związane 
z nielojalnością.
 Niektóre Ryby mogą zachorować 
po przejściach związanych z nad-
użyciem ich dobrej woli przez ludzi 
niegodnych. Na szczęście większość 
będzie mogła liczyć na wsparcie 
swoich przyjaciół.
 Końcówka roku przyniesie ze 
sobą częstsze myśli związane z na-
dzieją na lepsze rozwiązania spraw 
bytowych w przyszłości. Wiele 
w tej kwestii zależeć będzie od sa-
mych Ryb.

Baran 
21.03.  – 20.04.
 Poprzez trudy do 
gwiazd. Wiele Baranów 

będzie musiało wcielić w życie tę 
starożytną maksymę, zanim mo-
zolnie wypracuje na początku roku 
godziwe podstawy materialne do 
dalszych działań.
  Uwieńczeniem starań może 
być przyjemna podróż, gdy tylko 
będzie cieplej. Taka propozycja 

może wiązać się ze zmianą planów 
urlopowych, ale czego nie robi się 
dla kogoś, kto tak niesamowicie na 
nas oddziaływa. Zakochani znają 
takie stany.
 Lato i jesień mogą przynieść ze 
sobą próbę wierności. Zazdrość po-
trafi  wiele zniszczyć bezpowrotnie  
– nie mając podstaw...
 Oby żaden Baran nie znalazł się 
w niebezpieczeństwie. Uniknięcie 
zagrożeń czyhających pod koniec 
roku może być dla osób spod tego 
znaku nie takie proste chyba, że 
rozsądnie będą dobierać przyjaciół.

Byk 
21.04.  – 21.05.
  Może więc raczej 
zamiast dobrej wiado-

mości szukać dobrego człowieka? 
Ponadto w pierwszych miesiącach 
roku szczególnie należy się strzec 
interesów zawieranych w nieja-
snych okolicznościach.
 Lepiej zachować umiar, nie po-
padać w euforię. Dostęp do czyichś 
sekretów i tajemnic nie musi ozna-
czać wyróżnienia. Czasem jest to 
ciężar wielkiej odpowiedzialności.
 Ci spod znaku Byka, którzy ze-
chcą zawrzeć małżeństwo w trze-
cim kwartale roku mogą liczyć na 
pomyślność  – przynajmniej tak 
długo jak w nazwach miesięcy po-
jawiać się będzie literka „r”. Wynika 
z tego również i to, że dni szczęśliwe 
i nieszczęśliwe będą się przeplatać do 
samego końca...
 Niektórym Bykom pisana jest 
daleka podróż i to pod sam koniec 
roku  – a więc wczasy świąteczne, 
a może nawet atrakcyjny wyjazd 
sylwestrowy? Skoro paszporty są 
coraz rzadziej nam potrzebne... na 
terenie Unii.

Bliźnięta 
22.05.  – 21.06.
 Na szczęście prawie 
wszyscy spod tego 

znaku nie będą musieli marzyć 
o pomyślnie układających się zda-
rzeniach. Oni w większości poznali 
już smak szczęścia. Stało się tak 
również dzięki ich pracy nad sobą.
 Zapalczywi sąsiedzi dadzą znowu 
znać o sobie. Nie musi to oznaczać 
od razu wielkiej afery, Lepiej jednak 
przygotować jakąś krótką historyjkę 
i mieć ją na podorędziu.
 Jesień będzie czasem podsu-
mowań  – jeszcze przed końcem 
roku można spodziewać się wy-
razów uznania ze strony przeło-
żonych. Oczywiście dżentelmeni 
nie rozmawiają w takich sprawach 
o pieniądzach. 

 Nie można wykluczyć, że wielu 
spotka pod koniec roku zawód, 
jeśli chodzi o powikłania związane 
z uczuciami. Smutni z tego powo-
du powinni przypomnieć sobie 
ważne daty i oczekiwać rychłego 
końca roku.

Rak 
22.06.  – 22.07.
 Wszystko może się 
jeszcze odmienić  – na 

początek roku incydent, który oka-
że się misternie przygotowanym 
podstępem. Te Raki będą musiały 
cierpliwie poczekać, aż wszystko 
wróci do normy. 
 Pierwsze półrocze może wią-
zać się z jakimiś troskami, ale nie 
musi to oznaczać poważniejszych 
zawirowań zawodowych czy uczu-
ciowych. Ot, zwykłe borykanie się 
z przeciwnościami losu.
 Czasem szczególnie trudnym 
może okazać się okres wakacyjnych 
wyjazdów, rozluźnienia przestrze-
ganych norm. Doświadczone Raki 
powinny dać sobie radę, a życiowe 
„żółtodzioby” czeka bojowy chrzest. 
 Wiele osób spod tego znaku po-
winno szczególnie zadbać o swoje 
zdrowie, zwłaszcza w czasie przed-
świątecznej krzątaniny.

Lew 
23.07.  – 22.08.
   Zazdrosne osoby 
spod tego znaku roz-

poczną rok barwnie i dynamicznie  
– ale też nerwowo. Ich partnerzy 
będą musieli jeszcze raz poradzić so-
bie z tą niedogodnością w związku.
 Pozostałe Lwy czeka trudne i mo-
zolne pół roku. To, co przyjemne 
i miłe właśnie skończyło się lub 
dopiero nastąpi. Teraz przed nimi 
może bezbarwne, ale nieuniknio-
ne wypracowywanie materialnych 
podstaw bytu.
 Wakacyjne miesiące kojarzą się 
wielu osobom z wyjazdowym sza-
leństwem i nadwyrężonym kontem 
w banku. Nie zawsze musi być to 
regułą. Lwy mają szansę na cał-
kiem miłą podróż  – niekoniecznie 
długą, ale na pewno w przyjem-
nym towarzystwie.
 Możliwości jest wiele  – bywa, 
że przyjemne wakacyjne podróże 
skutkują narodzinami niewinnych 
uczuć. Lwy mają tutaj, w tym roku, 
wolną drogę, W ten sposób szybciej 
miną coraz smutniejsze jesienne 
miesiące i coraz dłuższe wieczory.

Panna 
23.08.  – 22.09.
 Wiele jest sposobów 
na to by móc dalej czuć 

do siebie szacunek. Mężczyźni 
spod tego znaku będą mogli bez 
obaw zacząć nowy rok. Tym razem 
unikną oni większości obyczajo-
wych pułapek.
   W wesołym towarzystwie 
upłyną następne miesiące. Nic nie 
będzie wskazywało na zbliżający 
się zgrzyt w stosunkach z Baranem 
lub Wodnikiem.
 Nawet gdyby nas o tym wcześniej 
ostrzegano, to zawsze będziemy 
traktować niektóre wydarzenia 
jako niespodziewane i nagłe. Tym 
razem niepomyślne wiadomości 
będą dotyczyć przede wszystkim 
spraw fi nansowych.
 Ci, którzy „jakoś” ominą pułapki 
przepisów i znajdą czas na rozwija-
nie własnych zainteresowań mogą 
liczyć jeszcze na to, że doczekają 
wyróżnień i nagród. 

Waga 
23.09.  – 23.10.
 Początek roku dla 
Wag będzie czasem ra-

dosnym. Dla niektórych może być 
to czas szczęśliwej rekonwalescencji. 
Spokojny powrót do formy to coś, 
o czym marzą przedstawiciele wielu 
innych znaków.
   Połowa roku zastanie Wagi 
w trakcie wcielania w życie kolej-
nych, bardzo poważnych postano-
wień. Nawet jeśli tylko część z nich 
uda się realizować, to będzie ozna-
czało, że jeszcze kilka osób dołączyło 
do grona zaufanych i szanowanych.
 Rzetelność i prawość zostaną wy-
stawione na próbę. Straty (moralne 
i materialne) związane z kradzieżą 
mogą być przykrym, wakacyjnym 
akcentem. Ale nie będzie to jedyne 
wspomnienia stamtąd.
 Kobiety spod znaku Wagi będą 
mogły bez wstydu spojrzeć sobie 
w twarz i podsumować mijający 
rok. Ich przeciwnicy nie wskórają 
tym razem niczego.

Skorpion 
24.10.  – 22.11.
   Rok zaczęty pod 
znakiem trosk ma 

wielkie szanse na to, by zakończyć 
się w spokoju, harmonii i szacun-
ku. Zanim tak się stanie Skorpiony 
muszą dać sobie radę z porcją co-
dziennych zmartwień.
 W drugim kwartale może dojść 
jeszcze do odkrycia podstępnej gry 
ze strony najbliższych. Na szczęście 
pozostanie kilka niewzruszonych 
fi larów  – osób, na których będzie 
można wesprzeć się.
 Jak coś odżywczego pojawi się 
w letnie miesiące niewinne, choć go-
rące uczucie. Kto wie, czy właśnie to 

wspomnienie będzie w przyszłości 
dodawać sił w znoszeniu codzien-
nego znoju?
 Niektóre Skorpiony będą mu-
siały sprostać wielu wyzwaniom, 
szczególnie na polu zawodowym. 
Końcówka roku przyniesie im 
zasłużony szacunek ze strony no-
wych przełożonych.

Strzelec 
23.11.  – 21.12. 
 Szczęście w miłości 
czeka wiele osób spod 

znaku Strzelca. Na dodatek, niektóre 
z nich niczym sobie nie zasłużą na 
takie względy. Miłość bywa ślepa...
 Wiosna stanie się czasem błogo-
sławieństw różnorakiego pochodze-
nia. Warto zadbać wtedy o swoją 
przyszłość i mądrze zainwestować 
zdobytą wiedzę i dobra.
 Marzenia wielu o świetnej przy-
szłości dla swoich bliskich zaczną 
spełniać się, pod warunkiem oczy-
wiście, że wcześniej też „coś” w tych 
sprawach było zrobione. A jesienią 
będzie można spodziewać się wielu 
owoców marzeń i pracy.
 Końcówka roku może przynieść 
ze sobą oprócz „zwyczajowej” de-
presji również poważniejsze zmar-
twienia. To, co tak dobrze zaczęte, 
pokaże też swoje drugie oblicze.  

Koziorożec 
22.12.  – 20.01.
 Początek roku przy-
niesie nieco zmartwień. 
Konsekwencja i upór 

pomogą przetrwać najtrudniejsze 
dni  – lepsza pogoda przyniesie 
poprawę nastrojów. Nie należy za-
niedbywać spraw organizacyjnych  
– zmiana wizerunku przyniesie 
wymierne korzyści.
 Działania przyniosą spodziewa-
ny efekt  – trzeba uważać teraz, żeby 
honory i zaszczyty nie zawróciły 
w głowie. Miło widzieć przynajmniej 
część rezultatów swojej pracy. Wiele 
spraw zależeć będzie od dobrych 
relacji ze współpracownikami.
 Smutki związane z początkiem 
roku ustąpią w jego połowie dobrym 
czasom. Dobrze będzie wykorzystać 
ciepłe miesiące na radosne przeby-
wanie z bliskimi. Będzie wiele szans 
na zawarcie porozumienia w dość 
poważnej sprawie.
 Ostatni kwartał roku może przy-
nieść niektórym Koziorożcom mi-
łosne zawody. Może też być i tak, że 
część osób spod tego znaku właśnie 
w miłości zazna wreszcie szczęścia. 
W każdym bądź razie, Koziorożce 
w tym czasie nie powinny same roz-
poczynać miłosnych podchodów. 

Hogatha 

Przetrwaliśmy 2012, więc naprzód ku świetlanej 13  – 2013! 
Rzeczywiście  – mogło zdarzyć się wiele: nawet, na wszelki wypadek mamy fi lmową wersję tego, co mogło się stać  – kto nie widział dzieła Rolanda Emmericha 
(2012) może to wciąż jeszcze zrobić  – chociaż krytycy do tego nie zachęcają... Dobrzy wodzowie z odpowiedniego plemienia Indian Majów zdążyli przekazać 
wiadomość o odwołaniu kataklizmu, badacze potwierdzili, więc możemy sobie jeszcze pożyć, proszę bardzo! Przypominając, że Księgę Życia piszemy 
samodzielnie, zapraszam do zajrzenia za kulisy naszej życiowej sceny  – zmrużone fi luternie oko niech już tak zostanie  – na wszelki wypadek. 
Życzę Państwu do siego Roku, czyli obyśmy ten rok, 2013, w zdrowiu i pomyślności przeżyli, doczekali tego, czyli następnego roku  – 2014. Hogatha


