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W skrócie z
Remonty torowisk
Spółka Tramwaje Śląskie wybrała wykonawców kilku ważnych odcinków swoich torowisk.
Remonty w przeciągu dwóch lat obejmą Zabrze, Chorzów, Sosnowiec i Katowice.
Torowisko w Katowicach od Ronda do Pętli Słonecznej, przy Parku Śląskim, a także
w Chorzowie biegnące wzdłuż ulicy Katowickiej ma wyremontować firma Skanska. Koszt
inwestycji to ponad 21 milionów zł. Przejazdy
przez tory w Sosnowcu oraz odcinek torowiska
od ulicy 3 Maja do Pętli Zagórze wykona ZUE
S.A. za 32,3 miliony zł. Ta sama firma wygrała
przetarg na remont torów na ulicy Wolności
w Zabrzu za ponad 20 milionów zł. Prace
jakie ruszą w ramach zakończonych właśnie
przetargów, to część największego w historii
Tramwajów Śląskich projektu, zakładającego
modernizację tramwajowej infrastruktury i wymianę oraz modernizację samych tramwajów.
Koszt unijnego projektu to 800 milionów zł.
W sześciu miastach do końca przyszłego
roku ma zostać wykonanych lub wyremontowanych około 46 kilometrów torów. Unijne
dofinansowanie to 385 milionów zł.
Droższe bilety w Rybniku
Nie tylko mieszkańcy aglomeracji odczują od marca uderzenie po kieszeni, spowodowane przez podwyżkę cen biletów
w KZK GOP. Ceny za przejazd pójdą do
góry także w Rybniku.
Więcej za bilety mieszkańcy Rybnika i okolic
zapłacą od marca. Cennik opłat zmieni wtedy organizujący transport publiczny w Rybniku, Zarząd Transportu Zbiorowego. Nie
wszyscy jednak zapłacą za podwyżkę tak
samo. Mniejsze podwyżki dotyczą tych, którzy w rybnickich autobusach posługują się
e-kartą. Ci, którzy mają plastikowy bilet, za
jednorazowy przejazd zapłacą o 10 groszy
więcej niż dotychczas, czyli 1,40 zł. To wystarczy do przejazdu w strefie 0 do 2 przystanków. Jeśli przystanków na trasie mamy
więcej, to z e-karty zniknie nam 2,80, czyli
20 groszy więcej, niż do tej pory. W strefie
I ulgowy bilet zdrożeje o 10 groszy – do 1,50
zł, a normalny podrożeje z 2,80 na 3 zł. Do
strefy II dotrzemy za 3,40 (bilet normalny)
i 1,70 (ulgowy). U kierowcy jak zwykle – najdrożej. W strefie 0 bilet to wydatek 3,80,
strefie I – 4,40, a w strefie II – 4,80 zł.
Śląski Teatr Tańca do likwidacji
Z pierwszego przesunięto ją na ostatni punkt
obrad bytomskich radnych. Nie zmieniło to
jednak nic i skończyło się zgodnie z przewidywaniami większości. Uchwała popierana
przez prezydenta Bytomia – Damiana Bartylę – została przegłosowana i Śląski Teatr
Tańca może zostać zlikwidowany.
Podjęta przez radnych uchwała nie
przesądza o likwidacji znanego w całej
Polsce Śląskiego Teatru Tańca. Jest jednak pierwszym krokiem do zamknięcia
placówki. Na obradach rady miasta miały
zjawić się tłumy obrońców teatru, skrzykujące się przed sesją w internecie. Na
skrzykiwaniu się jednak skończyło. Teatru
bronili opozycyjni radni i członkowie Stowarzyszenia Projekt Bytom. Za likwidacją
tanecznej sceny głosowało 18 radnych,
5 było przeciwko takiej decyzji. Na razie
przegłosowano uchwałę intencyjną. Po
głosowaniu rzecznik prezydenta Bartyli,
Adam Grzesik, mówił że uchwała to jeszcze nie zamknięcie drzwi teatru na kłódkę,
a nikt z bytomskich władz nie chce, aby
ŚTT zniknął z kulturalnej mapy Bytomia.
Wiele zależy w całej sprawie od tego,
czy dojdzie do rozmów między obecnymi
władzami Bytomia, a zwolnionym z pracy
dyrektorem-założycielem placówki, Jackiem Łumińskim.
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Dziurawa budowa w Tychach
W drogowy koszmar zamienił się tyski odcinek DK1. Inwestycja na jednej z najważniejszych
dróg w regionie miała zakończyć
się w styczniu przyszłego roku.
Jednak już wiadomo, że opóźni się o pół roku. Wściekłość
kierowców jest tym większa, że
jadąc slalom em między dziurami w asfalcie, obserwują – delikatnie mówiąc – bardzo senną
atmosferę na budowie. Nie są tam
prowadzone żadne prace.
Więcej na niej dziur niż asfaltu. Droga Krajowa numer
1 w Tychach oznacza jazdę na
niższym biegu i wysokie napięcie
kierowców. – Stan tej drogi jest
tragiczny. Szybciej niż 20 km/h nie
da się tutaj jechać, ponieważ rozpędzając samochód do 40 można
uszkodzić zawieszenie lub felgę, tak
jak to czyni większość kierowców
– stwierdza Łukasz Rozmus, kierowca. Jak mówią kierowcy, dziur
na tej drodze jest więcej niż na
polu golfowym. Są tu na całej
długości i szerokości, a drogowcy
starym polskim zwyczajem, co

jakiś czas organizują tu akcje ich
łatania. Dziury jednak tak szybko
nie znikną, bo modernizacja tej
drogi opóźni się prawie o pół roku.
Drugi etap inwestycji miał zakończyć się w listopadzie, a potrwa
co najmniej do kwietnia. Postęp
prac wynosi tu zaledwie 25 proc.
– W tej chwili roboty zasadniczo
zostały wstrzymane ze względu
na warunki atmosferyczne, czyli
śnieg, mróz. Nie są prowadzone
roboty ziemne i roboty związane
z podbudową – tłumaczy Ireneusz
Kowol, inżynier kontraktu przebudowy DK1.
Nie jest jednak tajemnicą, że
Polimex-Mostostal przeżywa duże
problemy finansowe. Miasto za
każdy dzień opóźnienia może
zażądać od firmy 120 tysięcy złotych. – W tym momencie, żeby
nie pogłębiać sytuacji finansowej
wykonawcy nie zdecydowaliśmy
się na to, aby egzekwować kary.
Takie rozwiązanie najprawdopodobniej wiązałoby się z tym, że
przebudowa na DK1, by stanęła.
A my staramy się, żeby inwestycja

była ukończona jak najszybciej
– zapewnia Agnieszka Kijas,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Tychach. Cały 6,5-kilometrowy
odcinek miał zostać ukończony na
początku 2014 roku. To już nieaktualne. Nowa data końca robót
to dopiero czerwiec. – Zakończenie tej inwestycji – nawet jak ona
będzie przesunięta w czasie – to
sądzę, że tym wszystkim, którzy
nią uczęszczają, zrekompensuje
te poniesione koszta, czy stracony
czas w trakcie jej realizacji – mówi
Piotr Sokół, kierowca.

Znacznie szybciej kierowcy
pojadą nowym odcinkiem tej samej Drogi Krajowej nr 1 w Pszczynie. – Budowa obwodnicy Pszczyny
i węzła jest na półmetku. Zaczęliśmy
budowę wiosną zeszłego roku, a zakończenie jest przewidziane jesienią
tego roku – informuje Ryszard Pacer,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach.
I wszystko wskazuje na to, że ten
termin zostanie dotrzymany. Jeśli
tak się stanie, wówczas kierowcy na
trasie z Bielska do Katowic stać będą
już tylko w jednym miejscu.

Potrzebna zawierciańska obwodnica
Z tym, że jest potrzebna
zgadzają się wszyscy. Tyle że,
nie ma na nią pieniędzy. Nowa
droga łącząca Siewierz z granicą
województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Jedną z jej głównych
punktów ma być obwodnica Zawiercia. GDDKiA ma już nawet
plan przebiegu trasy. Ta ma
kosztować 1,3 mld zł. Na razie
nie wiadomo kiedy i czy w ogóle
zaczną się prace budowlane.
Przez Zawiercie codziennie
przejeżdżają tysiące ciężarówek.
Jedną z nich w przeszłości jeździł
Edmund Domagała. Jak mówi
w ostatnich latach miasto przeży wa prawdziwe oblężenie:
– W godzinach szczytu tłok jest
cholerny. Jest bardzo duży ruch
i zakorkowane miasto. Gdy przyjdzie piątek, to nie można jeździć.
Jedynym rozwiązaniem, by zahamować rozjeżdżanie miasta przez
ciężarówki jest obwodnica. Przydałaby się bardzo. W tym miejscu nie idzie przejechać w stronę
Ogrodzieńca. Są korki. Na odcinku 800 metrów stoi się gdzieś
około godziny – dodaje Stanisław
Lewicki, mieszkaniec Zawiercia.
Dwie godziny trwało spotkanie w Urzędzie Miasta, by w ogóle
ten temat ruszyć. Poparcie posłów, pomysły i plany są. Potrzeba
tylko jeszcze jednej rzeczy na „p”.
– Jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze. Projekt, etapowanie i decyzja środowiskowa
została wydana w październiku
ubiegłego roku, więc wszystko
jest na dobrej drodze. Natomiast

brakuje finansowania – informuje
Witold Klepacz, poseł na Sejm,
Ruch Palikota. I to zadanie dla
posłów z Zagłębia. Mają wspólnie lobbować, by na tę inwestycję
pieniądze się znalazły. Samorząd
obiecuje, że też się dorzuci. – W
Zawierciu nie śpimy. Staramy się
budować z własnych środków
obwodnicę zachodnią, żeby jak
najszybciej rozwiązać ten problem
– oznajmia Ryszard Mach, prezydent Zawiercia.
Inwestycja była już wpisana
do krajowego programu budowy
dróg krajowych na lata 2008–2011,
a podczas otwierania obwodnicy Siewierza premier Donald

Tusk zapowiedział, że to także
początek tworzenia obwodnicy Zawiercia. Później jednak wykreślono
ją z planu i nie zapisano w programie budowy dróg krajowych do
2015 roku. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad nie ukrywają, że nowa
droga jest tu absolutnie niezbędna, a duży remont starej nie ma
najmniejszego sensu. – Staramy
się oto, żeby wprowadzić tę inwestycję do planów na lata przyszłe.
Przy czym nie w całym przebiegu
od Siewierza do granicy województwa świętokrzyskiego, chcemy tę
inwestycję podzielić na dwa etapy
– tłumaczy Ewa Tomala-Borucka,

dyrektor katowickiego oddziału
GDDKiA. Pierwszy ma przebiegać
od Siewierza do Żerkowic, drugi od
Żerkowic do granicy województw.
Nie wszystkim jednak spieszno, by
obwodnica powstała. Właściciele
punktów gastronomicznych przy
Drodze Krajowej nr 78 mogą się
na niej nieźle przejechać. – Myślę,
że jak najbardziej uszczupliłoby to
zarobek i obrót – mówi Marcin
Bialik z Karczmy u Stacha.
60 kilometrów nowej trasy to
koszt miliarda trzystu milionów
złotych. Biorąc pod uwagę to, że
o jej wybudowaniu mówi się już
od 12 lat, właściciele lokali mogą
raczej spać spokojnie.
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Powrót bytomskiego Elektronika
Około miliona złotych kosztować będzie reaktywacja bytomskiego Elektronika. Po roku od
jego likwidacji radni z Bytomia
podjęli decyzję o wskrzeszeniu
szkoły. Tym samym Technikum
nr 4 już we września wróci do
swoich macierzystych budynków.
Przypomnijmy, likwidacja szkoły
była jedną z przyczyn odwołania
prezydenta Bytomia i ogłoszenia
przedterminowych wyborów.
Drzwi są jeszcze zamknięte i to
nie tylko dla uczniów, ale wiadomo
już, że stare szkolne mury znowu
ożyją. To miła niespodzianka poprzedzona jednak wielomiesięczną
batalią o bytomskie technikum,
w tle walką o władzę w mieście.
Elektronik ma ruszyć na nowo
już we wrześniu. To najlepszy prezent na 60-lecie szkoły – mówią
zgodnie uczniowie i nauczyciele.
– Moje odczucia i kolegów z naszej szkoły są bardzo pozytywne.
Jesteśmy szczęśliwi, że wyszło
tak, a nie inaczej i wiemy, że było
o co walczyć– podkreśla Michał
Surma, uczeń Technikum nr 4

w Bytomiu. Tym bardziej, że po
likwidacji wszyscy zostali ściśnięci
w innych bytomskich placówkach.
Część uczniów z Elektronika trafiła do Technikum Mechanicznego.
– Uczniowie i nauczyciele z mechanika mają prawo mieć swoją
szkołę. My mamy prawo mieć swoją
szkołę, ekonomik ma prawo mieć
swoją szkołę – mówi Bogusława
Chodyniecka, wieloletnia polonistka w Technikum nr 4.
Reaktywacja jednak będzie
słono kosztować, mimo że w
starej-nowej szkole liczba klas
i zatrudnionych pracowników
ma być zbliżona do tej sprzed
likwidacji. – Tutaj są jakby dwie
kalkulacje. Między innymi jest
różnica 200 tysięcy, ale myślę, że
między 800 tysięcy, a milionem
trzeba liczyć – informuje Aneta Latacz, z-ca prezydenta Bytomia. Po
stronie kosztów również remont
obydwu budynków. Taką decyzję podjęła już rada miejską i to
zdecydowaną większością głosów.
– Nie są to olbrzymie inwestycje,
ale trzeba po prostu ten budynek

przygotować. Swoją drogą, część
remontu jest jakby poczyniona na
zapas – zaznacza Janusz Wójcicki,
bytomski radny.
Na zapas mają też powstać
nowe pracownie naukowe. Część
tych, które trafiły z elektronika
do innych bytomskich szkół, nie
wróci już na stare miejsce. – Powstanie, wróci do swojej dawnej
formuły Technikum nr 4. I zacznie
się dla nich realny świat. Oni będą
musieli po prostu walczyć o odbudowanie pozycji, którą mieli przed
reorganizacją – stwierdza Janusz

Wójcicki. – Myślę, że młodzież
nam też w tym pomoże, bo młodzież była powiem szczerze za
tym. Młodzież się opowiedziała,
że chce wrócić do tego budynku,
jak również pracownicy – dodaje
Grażyna Klich-Drewiczewska,
Wydział Edukacji UM w Bytomiu.
W Bytomiu wszyscy odetchnęli
z ulgą, kosztowne zamieszanie
wokół likwidowanego wcześniej
Elektronika to zasługa starej
i nowej w mieście władzy. Władzy – jak widać – zdolnej jednak
do kompromisów.

Prokuratura sprawdzi związkowców
Związkowcy kopalni Sośnica-Makoszowy pod lupą prokuratury. Powód? Gliwiccy śledczy zostali powiadomieni o zawyżaniu
kosztów wycieczek i spotkań, które
organizował NSZZ Solidarność.
Jeśli faktycznie do tego doszło, to
zawyżone wydatki mogły fundusz
socjalny kopalni narazić na straty.
Związkowcy zaprzeczają i twierdzą, że cała sprawa to zemsta
byłego kolegi.
W tym roku karnawałowej imprezy związkowcy z kopalni
Sośnica-Makoszowy nie zorganizują. Nie to, że przestraszyli się
finansowej kontroli. Po prostu nie
było chętnych. Teraz związek mają
prześwietlić prokuratorzy. Jeden
z byłych związkowców twierdzi,
że jego koledzy zawyżali koszty
organizowanych przez Solidarność
imprez. O sprawie powiadomił
prokuraturę. – Chodzi tutaj o dokumentację za lata 2010-11, która
dotyczy dofinansowania imprez kulturalnych oraz wycieczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
– informuje Małgorzata Gołąbek,
Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód. Śledczy mają sprawdzić,

czy związkowcy w dokumentach
podawali większą liczbę uczestników imprez niż ich faktycznie
było. W ten sposób uzyskiwali
wyższe koszty, które pokrywane
były z funduszu socjalnego kopalni. Przedstawiciele kopalnianej
Solidarności zapewniają jednak, że
wszystkie imprezy organizowane
były zgodnie z prawem. – Do dzisiaj
nie wiem o co jesteśmy pomówieni,
jako związek zawodowy. W każdym razie byliśmy kontrolowani
rok temu na prośbę jednego z pracowników i też we własnym gronie
o to wystąpiliśmy. Żadnych nadużyć
nie stwierdzono – mówi Ryszard
Nadolski, NSZZ Solidarność KWK
Sośnica-Makoszowy.
Niezależnie od tego, prokuraturę
czeka żmudne śledztwo. Jako pierwszy przesłuchany ma być pracownik
z działu socjalnego kopalni. Zweryfikowane mają zostać wszystkie listy
uczestników wycieczek. W kopalni
powołano specjalną komisję, która
bada sprawę. Nie po raz pierwszy.
– Wcześniej już były badane poszczególne – jakby sygnały związane
z tymi nieprawidłowościami. Oczywiście tutaj dyrektor kopalni, ani

służby pracownicze nie mają tutaj
takich instrumentów operacyjnośledczych, jakie posiada prokuratura – tłumaczy Zbigniew Madej,
Kompania Węglowa. Związkowcy z
innych central kolegów oceniać nie
chcą. Przynajmniej na razie. – Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć.
Jeżeliby jednak tak się stało, to oczywiście jest to naganne, bo związki
zawodowe są przede wszystkim po
to, żeby pomagać swoim członkom
– stwierdza Wacław Czerkawski,
Związek Zawodowy Górników
w Polsce.
Negatywne opinie na pewno
im w tym nie pomagają. Bo, jak
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poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,
flesz poniedziałek –piątek 16:25

Silesia Cafe

poniedziałek –piątek 15:45

mówi Jerzy Dudała, dziennikarz
Wirtualnego Nowego Przemysłu,
mają znacznie większy oddźwięk
niż ich pozytywne działania. – Ze
związkowcami trochę jak z kibicami
– robią bardzo dużo dobrych rzeczy, czego często media nie zauważają, a gdzieś tam jakieś brzydkie
kwestie są rolowane bardzo długo
– twierdzi. Długo też może potrwać
śledztwo w sprawie związkowców
Sośnica-Makoszowy, tym bardziej,
że śledczy muszą przesłuchać nie
tylko podejrzewanych o nieprawidłowości, ale również uczestników
wycieczek i imprez. Na każdej z nich
było ich co najmniej kilkudziesięciu.

W skrócie z
Koleje Śląskie na cenzurowanym
Koleje Śląskie w ogniu krytyki. Urząd
Transportu Kolejowego zarzuca przewoźnikowi sporo uchybień, m.in. kursujące po
torach składy bez zezwoleń i brak dokumentacji systemu bezpieczeństwa.
W związku z kontrolą, którą rozpoczęto po
blamażu Kolei Śląskich przy wprowadzaniu
nowego rozkładu, Urząd Transportu Kolejowego wszczął wobec przewoźnika cztery
postępowania. Wytyka Kolejom Śląskim naruszenia przepisów i interesów pasażerów
i braki, które zdestabilizowały rozkład jazdy
w województwie. Totalnie zawiódł też system informowania podróżnych, brakowało
taboru. Teraz Koleje Śląskie mają usunąć
nieprawidłowości. Prezes Urzędu dał na to
konkretny czas. Jeśli spółka tego nie zrobi,
musi się liczyć z karami pieniężnymi. Najwyższa to 2 proc. rocznego przychodu.
Komisariat na autostradzie
Kosztował 11 milionów złotych i powstał
w osiem lat. Komisariat policji autostradowej
został oficjalnie otwarty w Gliwicach. Komendanci – zarówno główny, jak i wojewódzki
– chwalą położenie komisariatu, który powstał
na skrzyżowaniu autostrady A1 i A4.
Na razie będzie w nim pracować 50 policjantów, ale docelowo dwa razy tyle. Jest to
największa i najnowsza tego typu jednostka
w kraju. Będzie obsługiwać śląskie odcinki
A1 i A4 oraz główne drogi położone w pobliżu autostrad.
Papież gigant stanie w Częstochowie
Jan Paweł II będzie miał swoją gigantyczną
statuę w Częstochowie. Monument ma mieć
prawie 14 metrów wysokości i będzie to najwyższy pomnik papieża Polaka na świecie.
Nazywany jest do dzisiaj „Największym spośród Polaków”. Upamiętniony na setki sposobów – książkami, filmami, dokumentami
i pomnikami. Tych ostatnich przybywa najszybciej, a kolejny i największy w Polsce stanie
w Częstochowie. Błogosławiony Ojciec Święty
Jan Paweł II, honorowy mieszkaniec miasta
Częstochowy, będzie w tym mieście uhonorowany w szczególny sposób. W kwietniu
2013 roku w częstochowskim Parku Miniatur
Sakralnych odsłonięta zostanie najwyższa na
świecie statua Jana Pawła II. Ma mieć 13,8
metrów wysokości i będzie widoczna niemal
z każdego zakątka Częstochowy. Wykonawcą
statuy będzie firma Malpol z Nowej Soli, która
uchyliła rąbka tajemnicy i zaprezentowała model pomnika, wykonany w skali 1:10.
Wojkowice wciąż bez burmistrza
Po odwołaniu burmistrza Wojkowic, najważniejsze stanowisko w tym mieście
wciąż pozostaje nieobsadzone. Przedterminowe wybory nie przyniosły bowiem
rozstrzygnięcia w pierwszej turze.
W wyborach wystartowało pięciu kandydatów. Wśród nich odwołany w referendum były
burmistrz Wojkowic, Witold Kwiecień. O włos
nie wszedł do drugiej tury wyborów, zajmując
trzecie miejsce i gromadząc 527 głosów. To
o kilkadziesiąt mniej niż drugi w pierwszej turze
Marcin Wroński, na którego zagłosowało 584
mieszkańców. Pierwszą turę wygrała zdecydowanie Zofia Gajdzik z poparciem 1121 głosów. Frekwencja wyniosła ponad 35 proc. Druga tura odbędzie się 10 lutego. Referendum
o odwołanie burmistrza to decyzja miejskich
radnych, którzy w lipcu 2012 roku nie udzielili
burmistrzowi Kwietniowi absolutorium, zarzucając mu między innymi nieprawidłowości
w wydatkowaniu budżetowych pieniędzy oraz
złamanie przepisów finansowych. Burmistrz
z zarzutami się nie zgadzał, ale urząd stracił
po przeprowadzonym w październiku referendum.

04 Nasze sprawy
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Podarować innym cząstkę siebie
W 2011 roku, ponad 38 proc. Polaków zdecydowało się przekazać 1 proc. podatku na cele
charytatywne, co stanowi około 400 mln zł, przekazanych na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Wielu z nas wciąż jednak nie wie, że oddanie 1 proc. podatku nic nas nie kosztuje.
kostnego z kości biodrowej. Każdy
dawca sam dokonuje wyboru.
W Polsce także mamy możliwość przekazywania podatku,
który wykazujemy w rozliczeniu
rocznym (na początku roku), na
przeróżne organizacje pozarządowe, w skład których wchodzą
fundacje, stowarzyszenia i instytucje charytatywne. Wiele z nich
działa bez rozgłosu, bez reklamy.
Jak podaje polski portal finansowy
Bankier.pl, w 2011 roku łączna
kwota z 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku
publicznego wyniosła 400,2 mln
zł. Około 38 proc. wszystkich,
złożonych zeznań podatkowych
zawierało wnioski o przekazanie
części podatku na cele charytatywne. To jednak wciąż za mało
w skali kraju –wielu z nas nie zdaje
sobie sprawy, że oddanie 1 proc.
podatku nic nas nie kosztuje. Na
terenie Śląska funkcjonuje oprócz

Miłosierdzia św. K. Boromeusza.
„Podaruj innym cząsteczkę
siebie” to motto Fundacji Kropla
Jak często oddajesz krew dla
Życia. Nie odnosi się tylko do
potrzebujących? Czy kiedykolwiek
oddawania krwi i szpiku dla pozdecydowałeś się na oddanie szpitrzebujących. Jego wydźwięk ma
ku kostnego? Na jakie cele i czy
być ponadczasowy. – Fundacja ma
w ogóle przekazujesz procent
głosić przede wszystkim przesłanie
swojego podatku? Na takie pytauniwersalne. Jej motto stanowi
nia powinien sobie odpowiedzieć
współczesny wymiar patriotyzmu
każdy z nas, ponieważ okazuje się,
i na jego podstawie powinniśmy
że w Polsce taka forma pomocy
budować społeczeństwo obywajest wciąż mało popularna.
telskie – mówił podczas spotkania
W katowickim Euro-Centrum
Paweł Podsiadło, prezes fundacji.
specjaliści i wolontariusze, rozmaSiatkarka Agata Mróz-Olszewwiali o niskiej świadomości sposka zmarła przed czterema laty,
łecznej, dotyczącej przekazywania
jednak dzięki organizowanemu co
1% podatku na rzecz Organizacji
roku memoriałowi jej imienia udaje
Pożytku Publicznego, a także o posię ratować życie wielu potrzebujątrzebie krwiodawstwa i przeszczepu
cych. Podczas wydarzenia, które
szpiku kostnego. Wciąż zbyt mało
odbywa się w katowickim Spodku
osób zdaje sobie sprawę, jak ważorganizowany jest turniej towarzyne jest podejmowanie tego typu
ski, poświęcony pamięci zmarłej
inicjatyw. Na pomoc codziennie
reprezentantki Polski. Corocznie
czeka wiele tysięcy chorych. Niestety
w memoriale uczestniczą tysiące
stereotypy związane z poludzi, dlatego zdecydowano
bieraniem szpiku kostnego
się nadać przedsięwzięciu
...mamy możliwość przekazywania podatku, który
sprawiają, że potencjalnych
charakter cykliczny. Przez
wykazujemy w rozliczeniu rocznym, na prze
dawców jest stosunkowo
trzy
dni wydarzenia proróżne organizacje pozarządowe, w skład który
niewielu. Dlaczego? Wciąż
wadzona
jest akcja honoch
wchodzą fundacje, stowarzyszenia i instytucje
panuje przekonanie, że szpik
rowego krwiodawstwa oraz
zajmujące się pomocą innym. Wiele z nich dział
kostny pobiera się bezporejestracja potencjalnych
a
bez
rozgłosu, bez reklamy...
średnio z kręgosłupa i jest
dawców szpiku kostnego,
to bardzo bolesny zabieg.
organizowana przez RePoza tym istnieje mylne
gionalne Centrum Krwioprzekonanie, że pobieranie szpiku
dawstwa i Krwiolecznictwa
to niebezpieczna operacja, która Fundacji Kropla Życia im. Agaty w Katowicach.
grozi niedowładem kończyn, a na Mróz, m.in. również Hospicjum
W pomoc organizacjom pociele dawcy pozostają blizny. Nic Cordis, Śląskie Stowarzyszenie zarządowym włączają się także
z tych rzeczy – dziś istnieją dwa Edukacji i Rehabilitacji Osób władze miasta. Prezydent Katowic,
sposoby pobierania szpiku. Jest Niepełnosprawnych AKCENT czy Piotr Uszok przyznał, że ludzie
to separacja komórek krwiotwór- Ośrodek Wychowawczy prowa- mają więcej zaufania dla tych, któczych z krwi lub pobranie szpiku dzony przez Zgromadzenie Sióstr rych pomoc wynika z ich własnej
MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

O potrzebie oddawania krwi i szpiku kostnego dyskutowano w katowickim Parku Przemysłowym.

Poseł Marek Plura i Paweł Podsiadło, prezes Fundacji im. Agaty Mróz namawiają do
oddawania 1% podatku na cele charytatywne.

inicjatywy. – Miasto ma obowiązki związane z szeroko rozumianą
pomocą. Staramy się je realizować
przez wyspecjalizowane instytucje,
ale władza publiczna z reguły nie jest
obdarzona takim zaufaniem przez
ludzi jak różnego rodzaju fundacje
czy stowarzyszenia, więc naszym
obowiązkiem jest ich wspomaganie.
Nie myślę tu jednak tylko o kwestiach
finansowych. W ramach pomocy
wspieramy np. Memoriał Agaty
Mróz – wyjaśniał prezydent Piotr
Uszok. Podkreślił także, że każdy
z nas powinien liczyć się z tym, że
może kiedyś potrzebować pomocy.
Biskup Józef Kupny porównywał wolontariuszy do biblijnego
Samarytanina. – Całym sercem
popieram działania organizacji
tego typu i jestem pełen uznania
dla ludzi, którzy chcą się w ten sposób poświęcać. Pomaganie innym
jest zapisane w Kościele od samego
początku. Fundamentem naszej
wiary jest miłość do bliźniego, a kiedy drugiemu człowiekowi dajemy
siebie, upodabniamy się do Jezusa
Chrystusa. Cieszę się, że jest tak
wiele osób, które nie są obojętne
wobec cierpienia. Są oni podobni
do przypowieściowego Samarytanina, który nie przeszedł obojętnie
obok pobitego, okaleczonego, choć
obcego mu człowieka – mówił ks.

Józef Kupny, Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Katowickiej.
Okazuje się także, że nikt lepiej
nie zna potrzeb ludzi chorych,
ubogich i opuszczonych niż sami
wolontariusze i to oni powinni
decydować o tym, jak wykorzystywać zebrane środki – Organizacje
pozarządowe bezpośrednio stykają
się z takimi osobami, dzięki temu
potrafią racjonalnie wydawać środki
przeznaczone na pomoc. Wolontariat powinien być postrzegany jako
czynnik rozwoju człowieka równie
ważny, jak np. edukacja. Uważam,
że życie opierające się jedynie na racji
ekonomicznej nie jest do przyjęcia.
Sam nie wyobrażam sobie egzystencji
postrzeganej tylko przez pryzmat
tego, czy to się opłaca – mówił Marek
Plura, poseł na Sejm RP.
Jak podkreślił prezes EuroCentrum, świat biznesu także
nie powinien być obojętny wobec
potrzebujących. – Element społecznej odpowiedzialności biznesu
jest w nas i przyświeca od początku
naszej działalności. Jestem pełen
podziwu dla ludzi pracujących
w tego typu organizacjach. W ich
pracy kluczowa jest bezinteresowna miłość, dlatego warto ich
wspierać – podsumował prezes
katowickiego Euro – Centrum SA,
Mirosław Bobrzyński.
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Meridian
– Centrum Zdrowia
i Energii
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MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii
W naszych gabinetach zabiegowych znajdą Państwo fachową i skuteczną pomoc
międzynarodowej wykwalifikowanej kadry medycznej różnych specjalizacji: profesorów
medycyny oraz lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, fizjoterapeutów, specjalistów ds.
rekreacji i wypoczynku, psychoterapeutów, specjalistów ds. medycyny estetycznej.

tel.: + 48 33 483 20 35
e-mail:
meridian@istebna.org,
www.meridian.istebna.org

Metoda Kofuso

W ośrodku istnieje możliwość zdiagnozowania całego organizmu poprzez najnowocześniejsze metody badań, prowadzonych przez wybitnego specjalistę, dr Leonida
Alfredowicza Kriworuczko. Doktor Kriworuczko praktykuje od 1980 r. w szpitalach w Kijowie
jednocześnie prowadząc specjalizację na Uniwersytecie Kijowskim – Katedra Fizjologii
Człowieka. Naukowiec z Ukrainy dokonuje diagnostyki organów wewnętrznych ciała za
pomocą pomiaru ich temperatury, gdyż jest ona zintegrowanym wskaźnikiem procesów
zachodzących w organizmie, a jej pomiar jest bezpośrednim dowodem na to, czy dany organ
funkcjonuje prawidłowo. Na podstawie zgromadzonych danych, doktor jest w stanie określić,
które narządy wymagają terapii a także je wyleczyć. Zapisy na zdiagnozowanie całego ciała
odbywają się w recepcji Meridian oraz pod numerem tel. 33 483 2035.

Kompleks
Zagroń Istebna
Zaolzie 1588,
43-470 Istebna, Polska,
RECEPCJA CZYNNA 24h
na dobę,
Rezerwacja
indywidualna i grupowa,
tel.: +48 33 483 20 34,
e-mail:
zagron@istebna.org,
www.istebna.org

Pilsko – Jontek
Korbielów
ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27,
e-mail: recepcja@pilsko.org,
www.pilsko.org

Meridian proponuje kilkanaście typów masaży.
Z nowości polecamy tradycyjny masaż egipski, wykonywany przez Egipcjanina.

Irena z Rudy Śląskiej
– Zdecydowałam się na
masaż egipski i dzięki temu
dowiedziałam się, że nasze
ciało jest porównywane do
piramidy: głowa, tułów i ramiona tworzą jedną piramidę,
a części ciała od pasa w dół
– drugą piramidę. U każdego
z nas dominuje także inny
metal i w zależności od tego, ciało dzielimy na: ciepłe, zimne, wilgotne i suche.
Masażysta wyjaśnił mi także, że w masażu egipskim stosowana jest numerologia: imię osoby masowanej i imię matki tejże osoby. Każda litera w alfabecie
ma przypisaną cyfrę. Numery imion liczone są razem
i w ten sposób dopasowywany jest do danej osoby
odpowiedni masaż.
Bogdan z Warszawy – Niezbyt często korzystam
z usług masażystów i jak do tej pory znałem jedynie masaż
klasyczny i tajski. Po raz pierwszy w ośrodku Meridian
spróbowałem masażu mongolskiego pleców i przyznam,
że czuję się bardzo dobrze. Nie jest on co prawda tak
intensywny jak masaż tajski, ale po całym dniu spędzonych

Walentynki w Meridian

Dzień zakochanych to szczególny czas, w którym na wiele
sposobów można okazać swą miłość drugiej osobie. Sprawimy,
że chwile spędzone w Meridian będa naprawdę wyjątkowe.
Wspólny masaż, ciepłe zapachowe olejki do ciała, chwila relaksu
przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku na długo
utrwalą ten dzień w Waszej pamięci.

ZIMOWY

SZOKUJE

C��� � ����nd��y� � ������ n� �y�ią �� n�r�i�r���� Za�r��

9.02.2013 r., sobota Karnet z majówką
Dla pierwszych 50 osób wydawane będą 20 proc. bonusy na pakiet majowy.
snowboards

Joanna z Warszawy – Dla siebie wybrałam masaż chiński całego ciała.
Muszę przyznać, że po ponad godzinnym seansie
czuję się zrelaksowana i wypoczęta jak nigdy. Masaż
obejmował całe ciało, łącznie z palcami u rąk i stóp
oraz z twarzą. Masażysta dłońmi wykonywał bardzo
wiele precyzyjnych ruchów, co było dla mnie szczególnie zaskoczeniem. Polecam ten masaż wszystkim
tym, którzy są spięci, zestresowani i zmęczeni. Nie
jest to masaż zbyt intensywny, ale ukierunkowany na
rozluźnienie. Teraz czuje się wypoczęta i gotowa na
nowe szaleństwa na stoku.
Skład pakietu:
 Subtelny i relaksacyjny masaż ciepłymi aromatycznymi olejkami dla Niej
i dla Niego (50 min.)
 Do wyboru: chiński lub mongolski masaż stóp (20 - 30 min.)
 Muzykoterapia w specjalnej sferze relaksu
 Słodki poczęstunek dla obojga Zakochanych
 Do wyboru: lampka czerwonego wina lub bezalkoholowy drink owocowy.
Dodatkowo 50% zniżki na wstęp do Parku Wodnego Olza
(oferta obowiązuje w terminie 9-17 lutego 2013 r.) Prosimy o wcześniejszą rezerwację)

DARMOWE TESTY

SP RZ ĘT U SN OW BO AR DO WE GO

10.02.2013 r., niedziela Karnet z czekoladą
Z uwagi na zbliżające się walentynki zapraszamy narciarzy na słodki poczęstunek. Karnet z czekoladą dla pierwszych 100 osób.*, ***
*Minimalna kwota karnetu 30 PLN. ** Dania wydawane pod wiatą grillową w godzinach od 15:00-17:00 *** Gratisowe karnety dostępne w kasie wyciągu.

na stoku stanowi prawdziwy
relaks. Mam wrażenie, że
masażysta skupiał się głownie
na „rozcieraniu” oraz uciskaniu
pewnych punktów. Tak czy
inaczej myślę, że to nie ostatni
raz kiedy skorzystałem z masażu w ośrodku. Jestem tu na
feriach już po raz drugi i pewnie
będę wracał. Spodobało mi się
w Istebnej, a warunki na stoku są idealne, szczególnie dla początkujących narciarzy.

snowboards

DRINK
WATER

snowboards

snowboards

signal
snowboards

DRINK
WATER

Istebna, Zagroń
w dniach 16-17
lutego 2013
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SPONSOR

Disco na stoku
Gramy z Tyskim w Korbielowie Kamiennej
przy wyciągu nr. 1. Codziennie od 12 do 21.

Après ski

Chcesz dostać karnet za 1 PLN. Szukaj promocji tyskiego w sklepach.

08 Społeczeństwo
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Bytom zmienia zasady
przyznawania mieszkań
Bytom przyjął nowe przepisy dotyczące przyznawania mieszkań. Teraz można się ubiegać
o więcej niż jeden lokal, a w czasie remontu nie będzie trzeba płacić za czynsz.
MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana w Bytomiu w 2011 roku.
Od tego czasu jej zadaniem jest
zarządzanie nieruchomościami
lokalowymi, będącymi własnością
miasta. Aby ubiegać się o mieszkanie od gminy do remontu trzeba
spełnić kilka formalności. Należy
przede wszystkim złożyć wniosek
o mieszkanie osobiście. Powinien
on być aktualny, odpowiednio
w ypełniony i potwierdzony
przez właściciela lub zarządcę
budynku z miejsca faktycznego
zamieszkania. Poza tym potrzebne są zaświadczenia o wysokości
dochodów za okres ostatnich
trzech miesięcy poprzedzających
złożenie dokumentów. Remont
lokalu oczywiście jak do tej pory
odbywać się będzie na koszt własny przyszłego najemcy, jednak

teraz będzie on bardziej znośny
dla kieszeni. 19 grudnia Prezydent Miasta podpisał zarządzenie
z nowymi regulacjami prawnymi
odnośnie przyznawania lokali. Ci,
którzy starają się o mieszkanie
z zasobów gminnych mają
teraz sporo ułatwień. Zgodnie z nowym regulaminem,
wykazy adresowe wolnych
lokali przeznaczonych do
remontu będą podawane do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń Bytomskich
Mieszkań oraz na stronach
internetowych w każdy poniedziałek od godziny 9:00. Zainteresowani mogą zobaczyć także wszystkie
możliwe mieszkania. – Oględziny
i wizyty w lokalach możliwe są od
dnia ogłoszenia do środy danego
tygodnia, w którym zostały podane
do publicznej wiadomości adresy
wolnych lokali, a oświadczenia wskazujące lokale, którymi są zainteresowane osoby uprawnione, należy

złożyć w Bytomskich Mieszkaniach
do czwartku do godziny 12:00 danego tygodnia. – mówi Daria Kołacz-Babula, kierownik Bytomskich
Mieszkań.
Do tej pory tylko niektórzy mo-

jeden wniosek o lokal, co ma ułatwić
wybór mieszkania spełniającego
nasze wymagania. Jeśli zacznie
się remont, przez rok nie płaci się
czynszu. – Do tej pory najemcy zobligowani byli do płacenia czynszu
podczas remontu. Teraz wychodzimy im naprzeciw i w
czasie prac remontowych
Treść nowego zarządzenia i regulaminu
będzie trzeba opłacać jedydostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskie
nie media i niewielkie sumy
go
w Bytomiu oraz Bytomskich Mieszkań www
za opłaty eksploatacyjne
.
bm.bytom.pl
mieszkania. W takich warunkach na pewno łatwiej
wyłożyć pieniądze na prace
w mieszkaniu – mówi Daria
gli odwiedzać lokale – Udostepnie- Kołacz-Babula.
nie lokali dla osób oczekujących
Przedsiębiorcy też będą miena mieszkania, do tej pory było li łatwiej. – W przypadku lokali
możliwe tylko dla 15 osób posiada- użytkowych najemca będzie zwoljących najniższe numery w kolejce niony z opłat czynszowych przez
oczekujących. W tej chwili miesz- sześć miesięcy. Jeśli jednak koszt
kania są otwarte dla wszystkich remontu przekroczy wielokrotność
zainteresowanych – dodaje.
12 miesięcznego czynszu, wtedy
To jednak nie wszystko. Po dru- zwolnienie z opłat przedłuży się
gie będzie można złożyć więcej niż na czas roku – tłumaczy.

Obecnie o lokal gminny w Bytomiu ubiega się 1510 osób, jednak
czas oczekiwania zależy od wielu
czynników. – Jedna pani, która na liście oczekujących ma numer pierwszy
od 15 lat nie ma mieszkania, dlatego
że nie angażuje się w tę sprawę, nie
dotrzymuje terminów, jakby jej nie
zależało. Z drugiej strony, ostatnio
jeden z ubiegających się o lokal do
remontu otrzymał mieszkanie po
dwóch miesiącach. Wszystko zależy
od tego, jakie kto ma wymagania co
do lokalu i na jakie czynniki zwraca
się uwagę. W tamtym tygodniu nikt
nie zdecydował się np. na żadne z 10
oferowanych przez nas mieszkań –
mówi Daria Kołacz-Babula.
W tym roku Bytomskie Mieszkania oddadzą do użytkowania
ponad 240 mieszkań. Treść nowego zarządzenia i regulaminu
dostępna jest na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Bytomiu
oraz Bytomskich Mieszkań www.
bm.bytom.pl

Wojenne losy Ślązaków w Wehrmachcie
MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
Stowarzyszenie Genius Loci
z Rudy Śląskiej wprowadza w życie
nowy projekt, w którym byli żołnierze Wehrmachtu opowiadają
o swojej przeszłości. Na podstawie
ich wspomnień powstanie książki.
Kwestia posiadania „dziadka
z Wehrmachtu” to temat, który
nieraz podejmowany był na forum
społecznym. Stało się tak za sprawą
premiera Tuska i jego rodzinnych
perypetii. Kiedy na jaw wyszło,
że dziadek premiera służył w niemieckiej armii, w kraju zawrzało,
a niejedni posuwali się do tego,
aby nazywać premiera potomkiem zdrajcy. Historie tych, którzy
w czasie II wojny światowej służyli
w Wehrmachcie rysują się jednak
całkiem inaczej, dlatego członkowie stowarzyszenia Genius Loci,
działającego w Rudzie Śląskiej, postanowili na nowo odkryć ich losy.
Projekt „Dziadek z Wehrmachtu”, koordynowany przez
młodych społeczników, zakłada zarejestrowanie wywiadów
z Górnoślązakami, którzy służyli
w armii niemieckiej. – Chcemy
przede wszystkim udokumentować

wspomnienia pokolenia, które powoli odchodzi. To ostatni moment,
żeby poznać ich złożone biografie,
póki jeszcze mamy taką możliwość
– mówi nam Marcin Jarząbek, realizator projektu. Koordynatorzy
podkreślają, że ich celem nie jest
utrwalanie chlubnej bądź niechlubnej legendy dawnych żołnierzy. – Chcemy po prostu utrwalić
doświadczenie historyczne pokolenia naszych dziadków i spróbować
je zrozumieć – czytamy na stronie
internetowej stowarzyszenia.
Członków stowarzyszenia zainspirowała głównie historia pewnej
emerytki z Kochłowic. Kobieta
chciała odnaleźć jakiekolwiek informacje o swoim wujku, po którym ślad zaginął, kiedy jako młody
chłopak został wcielony do armii
niemieckiej. Nie wiedząc nic o jego
losach, po długich poszukiwaniach
udało jej się odnaleźć miejsce jego
spoczynku. Wtedy też okazało się,
że wciąż żyją osoby, które dokładnie
pamiętają tamte czasy.
W ramach projektu, do tej pory
przeprowadzono wywiady z 32
osobami. Historycy chcą udostępnić
zebrany materiał, a następnie wydać
książkę. – Wiele osób odmówiło nam
współpracy, tłumaczyli się tym, że po
prostu nie chcą więcej wracać do tych

19 stycznia 1940 r. Chwila przerwy od żołnierskich obowiązków.

trudnych dla nich czasów, kiedy jako
młodzi ludzie nie mieli wyboru. Pobór
do wojska był przymusowy. Na tych
terenach służba w niemieckim wojsku była obowiązkowa, więc w żaden
sposób nie można tu mówić, że ktoś
był ochotnikiem – wyjaśnia Marcin.
A czym dla ówczesnych żołnierzy była wojna? Zarejestrowane
wywiady to głównie opowieść

o tym, jak starano się przetrwać
w tamtej, strasznej rzeczywistości
podczas II Wojny Światowej. – To
rozmowy nie o męstwie i wojennej
odwadze, ale o rozpaczliwych próbach przeżycia. Czas opowiedziany
z perspektywy zwykłego żołnierza,
który na co dzień musiał zmagać się
obliczem wojny, jakiego nie znamy.
Słowem znój, brud, zimna, wszy

i wszystko to, od czego człowiek
chce uciec – wylicza Marcin.
Jak podkreślają pomysłodawcy,
projekt ma mieć charakter przede
wszystkim edukacyjny, a każdy,
kto miał dziadka w Wehrmachcie
może skontaktować się ze stowarzyszeniem poprzez ich stronę
internetową i pomóc w jego
realizacji.
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Myszka Miki, bar, a nawet hotel
rzeźbiony w lodzie!
Przynajmniej raz w życiu każdy z nas lepił bałwana ze śniegu. Mało kto jednak może
pochwalić się tym, że wyrzeźbił coś w lodzie. A co można stworzyć z lodu? Wszystko,
począwszy od szklanki po hotelowe łóżko.

Adam Pieśniewski z Sosnowca
to trzecia osoba na świecie, która wykonuje pokazy rzeźbienia w lodzie.
Jego pasja zaczęła się niewinnie, od
pracy w firmie, która produkowała
kostki lodu. – Pracowałem najpierw
w warszawskiej korporacji, gdzie
zajmowałem się sprzedażą lodu,
głównie kostek. Jednak firma zajmowała się także produkowaniem rzeźb
z lodu. Pewnego dnia zdarzyło się
tak, że zostałem poproszony o pomoc
przy tworzeniu rzeźby, pamiętam,
że chodziło o ciężarówkę Coca-Coli,
dokładnie taką samą, jaką znamy
z reklam, tylko w dużo mniejszym
rozmiarze. Wtedy właśnie złapałem
bakcyla i wiedziałem że rzeźbienie
w lodzie to to, co chcę robić w życiu
– opowiada nam pan Adam.
Pierwszą rzeźbą, jaką własnoręcznie wykonał Sosnowiczanin był
Św. Mikołaj na saniach, a potem
jak mówi „samo już poszło”. Następne były m.in. lodowe pantofelki
i Myszka Miki. – Nigdy w życiu nie
wykazywałem żadnych talentów
plastycznych, najprostszy rysunek
sprawiał mi problem, a rzeźbić

fot. materiały prywatne

MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

nigdy nawet nie próbowałem, czy to
w drewnie czy w kamieniu. Sam się
zdziwiłem, że z lodem sobie radzę.
Zanim przystąpię do pracy, najpierw
obrabiam bryłę lodu w wyobraźni, widzę ją przestrzennie i wiem,
jaki chcę uzyskać efekt końcowy
– tłumaczy.
Do rzeźbienia używa się najczęściej brył lodu, mrożonych w bonetach, o wymiarach 100-50-25 cm.
Taka bryła zawiera w sobie 250
litrów wody i mrozi się przez siedem

dni. Jest to mrożenie stopniowe,
zaczynając od dolnych warstw, tak
żeby w lodzie nie osadzały się pęcherzyki powietrza. Dzięki temu lód
jest krystaliczny i idealnie przeźroczysty, a także nie rozpuszcza się tak
szybko jak „zwykły” lód z naszych
zamrażarek. Dla przykładu rzeźba
łabędzia wytrzymuje w temperaturze pokojowej nawet do 10 godzin. –
Ludzie zamawiają lodowe rzeźby na
różne okazje np. na wesela, imprezy
firmowe i inne eventy. Lodowy bar

jest w stanie wytrzymać około 15 – 16
godzin. To jednak nic przy budowie prawdziwych, lodowych hoteli,
które powstają w okresie zimowym
na przykład w Szwecji. Za granicą
istnieją nawet puby, gdzie wszystko
jest zrobione z lodu – stoliki, a nawet
szklanki. Jedyny mankament jest taki,
że trzeba się wtedy bardzo ciepło ubrać,
aby bawić się przez całą noc w takim
pomieszczeniu – dodaje pan Adam.
Artysta ze swoich nietypowych
umiejętności potrafił uczynić prawdziwe show, które wcale nie musi
mieć miejsca tylko zimną. – Pokazy
rzeźbienia lodu, podczas których powstają różne konstrukcje nie trwają
zwykle więcej niż kilkanaście minut,
wiec bez problemu mogą odbywać
się i latem. Jednak w tym czasie nie
tylko się rzeźbi, równie ważne jest
zabawienie publiczności, więc trzeba
wymyśleć scenariusz pokazu. Musze
jednak przyznać, że sama piła mechaniczna robi już spore wrażenie na
publiczności – śmieje się pan Adam.
Największą rzeźbą, jaką dotąd
stworzył Adam była 4 metrowa
wieża Eiffla. Jej wykonanie trwało
20 godzin. Nie było to jednak najtrudniejsze wyzwanie, jakiego do tej
pory podjął się artysta. – Największą

trudność dla rzeźbiarza sprawiają
twarze. To sztuka, którą opanowuje
się najdłużej. Ja się wciąż uczę, choć
już widzę poprawę – mówi.
Aby móc rzeźbić w lodzie trzeba
się zaopatrzyć w niezbędne do tego
przedmioty. Najważniejsze są dłuta
i szlifierki. – Dzięki nim nadaję bryle
lodowej ostateczny kształt i jestem
w stanie wykonać najdrobniejsze
szczegóły. Aby jednak najpierw
ociosać lodową kostkę trzeba do tego
użyć piły mechanicznej, dokładnie
takiej samej, jakiej używa się np.
w lesie podczas wycinki drzew. Zawsze po pokazach mam zakwasy
w ramionach, w końcu taka piła nie
jest lekka. Poza tym zawsze w pracy
stosuję rękawiczki używane w wojsku
- są one w miarę lekkie, ale ciężko
je przeciąć piłą – dodaje rzeźbiarz.
Choć jego prace mogą przetrwać
tylko kilkanaście godzin, on, jako
artysta, nie czuje żalu. – Zawsze
pozostają zdjęcia. Poza tym każda moja rzeźba może być lepsza
od poprzedniej i takiej zasady się
trzymam, więc nie jest mi przykro.
Najbardziej cieszy mnie to, gdy ludzie
podchodzą do mnie i gratulują – ich
zachwyt jest dla mnie największą
nagrodą – podsumowuje artysta.

trzeba zapłacić 30, a za praktyczny
140 złotych. To o kilkanaście złotych
więcej niż przed zmianami. Odczują
to na pewno szkoły nauki jazdy. – W
tym momencie ludzie są uprzedzeni do robienia kursu prawa jazdy,
ponieważ mają obawy z kosztami
z tym związanymi. Jednak wielokrotny niezdany egzamin, będzie się
wiązał z wydaniem kolejnych sum

pieniędzy, a to obecnie może być
dla każdego spory problem – mówi
Krzysztof Nowak, instruktor nauki
jazdy.
Z czasem liczba zdających powinna wzrosnąć. Można jednak
być pewnym, że zdanie egzaminu
teoretycznego nie będzie już tak
proste i wyniki będą gorsze niż
przed zmianami.

Egzaminacyjny pogrom
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
O tym, że nowy teoretyczny
egzamin na prawo jazdy będzie
trudniejszy, mówili wszyscy. Jednak
niewielu spodziewało się, że pierwsze wyniki będą aż tak fatalne. Nie
inaczej jest na Śląsku i w Zagłębiu.
Nowe zasady przeprowadzania
egzaminu teoretycznego na prawo
jazdy weszły w życie 19 stycznia 2013
roku, ale w województwie śląskim
nowy egzamin można było zdawać
dopiero od 28 stycznia. Przyszli kierowcy mają obecnie 25 minut czasu,
żeby odpowiedzieć na 32 pytania jednokrotnego wyboru spośród 3 tysięcy.
Żeby zaliczyć testy trzeba zdobyć co
najmniej 68 punktów, a maksymalna ich liczba to 74. Nowy egzamin
teoretyczny ma przede wszystkim wykazać, czy zdający potrafi zastosować
w praktyce przepisy ruchu drogowego,
których się wcześniej nauczył. – Ten
system jest zupełni inny. Te pytania są
generowane w czasie rzeczywistym.

W dole ekranu pokazuje się zegar, który cały czas tyka – wyjaśnia Roman
Bańczyk, dyrektor WORD Katowice.

Najsłabiej w Bytomiu

Dlatego, jak na razie zdecydowana
większość kursantów w naszym województwie ma spory problem, żeby
zdać egzamin teoretyczny. Wyniki
z okresu od 28 do 30 stycznia w sześciu ośrodkach w naszym regionie
nie napawają optymizmem. Najlepiej
poszło zdającym w Tychach, gdzie
średnia wyniosła ponad 28 proc. i w
Jastrzębiu-Zdroju – 25 proc., ale tam
egzamin odbył się tylko pierwszego
dnia. Co piąty kursant poradził sobie
z egzaminem w Katowicach – 21,4
proc. Najsłabiej w całym zestawieniu
wypadł Bytom, gdzie tylko 13 proc.
osób mogło się cieszyć po wyjściu
z sali egzaminacyjnej. Nieco lepiej
z testem poradzili sobie w Rybniku
(17,1 proc.) oraz w Dąbrowie Górniczej
(16,7 proc.). Przed wprowadzeniem
nowych zasad, teorię – według danych katowickiego Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego – zdawało około 80 proc. kandydatów
na kierowców, a obecnie ta średnia
wynosi tylko 18 proc.

Trudna teoria wystraszy
przyszłych kierowców?

Do tej pory egzamin teoretyczny był tylko formalnością. Obecne
statystyki pokazują, dlaczego tak
wielu chętnych chciało przystąpić do
egzaminu jeszcze przed zmianami.
– Przed samym wprowadzeniem nowego egzaminu – jeszcze na starych
zasadach – przeprowadzaliśmy nawet
20 egzaminów dziennie w każdym
z oddziałów. Jeśli ktoś chciał przystąpić do egzaminu przed 19 stycznia,
to robiliśmy wszystko, aby mu to
umożliwić – tłumaczy Piotr Górny
z katowickiego WORD-u.
Drastycznie spadająca zdawalność może spowodować, że część
osób na razie wstrzyma się z przystąpieniem do egzaminu na prawo
jazdy. To w końcu niemały koszt. Za
egzamin teoretyczny na kategorię B
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Skazani na wędrówkę
Z Jerzym Gudejką, aktorem, ale przede wszystkim producentem teatralnym i właścicielem
najstarszej i największej w Polsce agencji aktorskiej, istniejącej od ponad 20 lat rozmawiamy
o kondycji współczesnego aktorstwa.
Kurier Polski: Aktor kiedyś,
KP: Skoro mowa o tym, że i odwrotnie. Każdy aktor
Jednym tchem wymienię
...do naszej agencji przychodzi dużo więcej osób
powiedzmy w „dawnej Polsce” aktorów wciąż przybywa, czy chciałby grać jak najlepsze
na pewno osoby takie jak:
niż możemy przyjąć, ale nie oznacza to, że oni
i aktor dziś. Możemy mówić znajdzie się dla nich wszystkich role, w najlepszym towaIza
Kuna, Danuta Stenka,
nie
mają zajęć i muszą zmieniać branżę. Większoś
o przepaści dzielącej aktor- miejsce czy może bycie aktorem rzystwie i do tego zarobić.
Małgorzata
Kożuchowska,
ć
aktorów, choć chciałaby grać lepsze role niż
skie pokolenia?
już oznacza bycie bezrobotnym? Niestety nieczęsto zdarza
Agnieszka
Grochowska,
gra,
utrzymuje się jednak ze swojego zawodu...
Jerzy Gudejko: Nie jest ona
JG: Prawda jest taka, że do się, aby można było te
Renata Dancewicz czy
aż tak duża. Mnie się wydaje, naszej agencji przychodzi dużo wszystkie elementy połąAnia Dereszowska.
że akurat aktorzy na tę wielką więcej osób niż możemy przy- czyć. Wydaje mi się, że
KP: Mam jedna k
przemianę, która miała miejsce jąć, ale nie oznacza to, że oni dla aktora równie atrakwrażenie, że w Polsce
po 89 roku byli stosunkowo do- nie mają zajęć i muszą zmieniać cyjne jest granie w teatrze, co 20 lat temu na uczelni to byli praw- każdy może stać się celebrytą
brze przygotowani. Aktor przez branżę. Większość aktorów, choć w filmie. Telewizja daje jednak dziwi profesorowie, a teraz to nie i niekoniecznie musi wykacały czas staje w konkursie. Stały chciałaby grać lepsze role niż gra, popularność, która przekłada wiadomo, co to jest”. Tylko, że za zywać się przy tym szczególetat dla nas to rzadkość. Po roku utrzymuje się jednak ze swoje- się na propozycje. Nie wiem moich czasów wykładały takie nym talentem.
'89 okazało się, że nie ma nic „na go zawodu.
czy bardziej prestiżowe jest osobistości jak Tadeusz Łomnicki,
JG: Media lansują różne osopewno” i nie ma nic „na zawsze”
KP: No tak, jednak teraz zagranie małej, pobocznej roli Zbigniew Zapasiewicz, Wojciech by, tak było, tak jest i tak będzie.
i to było chyba największym, ne- aktorem tytułuje się każdego, w teatrze niż w ciekawym se- Pszoniak, Zofia Mrozowska, Ludzie lubią sensację, media się
gatywnym szokiem dla polskiego kto pojawi się w najmniejszej rialu takim jak „Przepis na ży- Andrzej Łapicki czy Andrzej nią żywią wiec ją podsycają.
społeczeństwa. Wtedy większość nawet roli, pomimo że wcześniej cie” lub stworzenie niebanalnej Szczepkowski. O tych osobach Kreują gwiazdki po to, żeby je
miała etat, a niektórzy na tym zajmował się czymś zupełnie postaci np. w serialu „Prawo dziś mówimy: „Wow! Co za fanta- następnie zrzucić z piedestału,
samym stanowisku potrafili prze- innym. Czy to nie zbyt wie- Agaty”.
styczni aktorzy!”. Wychodzę więc bo wiedzą, że tak samo sprzeda
pracować kilkadziesiąt lat, aż do le powiedziane?
KP: Dziś mówi się „kiedyś to z założenia, że znowu musi minąć się błyskotliwy sukces, jak i błysamej emerytury.
JG: To, że ktoś był znany byli prawdziwi aktorzy, nie to co trochę czasu, żeby docenić talent skotliwa porażka. W Stanach
K P: Rozumiem, ż e a k- z czegoś innego, a następnie zain- dzisiaj!” Czy jest w tym
współczesnego pokole- Zjednoczonych był okres, kiedy
tor nigdy nie miał takiego teresował się aktorstwem i zagrał trochę racji, czy to
nia aktorskiego.
na potrzeby kina produkowano
„przywileju”?
w serialu nie jest niczym złym, zwykłe gderanie?
KP: Więc kogo gwiazdy. Takie możliwości mają
JG: Aktora to nigdy nie doty- chociaż uważam, że takie sytuJG : G dy na
już dziś mogliby- dziś stacje telewizyjne. Częścioczyło. On zawsze skazany był na acje rzadko mają miejsce. Tak się p o c z ą t k u l a t
śmy zaliczyć do wo korzysta z tego TVN – buduje
wędrówkę po teatrach, po różnych zdarzyło np. w przypadku Edyty 80. to ja byłem
grona tych najwy- prestiż różnych aktorów, ale trwa
scenach. Aktor jest nieustannie Herbuś. Nie widzę nic złego, aby studentem Warbitniejszych?
to zwykle dwa, trzy sezony i pooceniany, więc poczucie stabil- utalentowana tancerka, która szawskiej Wyższej
JG: W Polsce jawia się nowa twarz. Widocznie
ności w tym zawodzie jest bardzo nie raz udowodniła na scenie Szkoły Teatralnej, to
mamy wiele wy- nie czuje się potrzeby posiadazłudne. Nawet ci, którzy mieli etat swoje aktorskie umiejętności pamiętam sytuacje,
bitnych artystów, nia długoterminowych gwiazd
teatralny musieli szukać dodat- zaczęła grać. W naszej agencji kiedy ludzie również
zwłaszcza aktorek, wielosezonowych.
kowych zajęć, bo zapewniał on kryterium, na podstawie którego narzekali w podobny
które reprezentują
KP: Przepis na gwiazdę – czy
jedynie minimalny poziom bytu. dokonujemy wyboru nie zależy sposób: „Jeszcze
światowy poziom. istnieje jakikolwiek?
KP: Czy aby być aktorem od zestawu dokumentów, ale zeJG: Tak – talent i umiejętności
przez duże „A” trzeba być za- stawu umiejętności aktorskich.
aktorskie. Jest to jednak temat na
razem absolwentem szkoły Oczywiste jest, że najwięcej osób
kilkumiesięczny kurs, więc ciężko
aktorskiej?
utalentowanych kończy szkoły
byłoby opowiedzieć o tym w kilku
JG: Daniel Olbrychski czy aktorskie, ale jest też sporo tazdaniach. Talent jest niezależny
Beata Tyszkiewicz szkół nie ukoń- kich, którzy się tam nie dostali,
od urody, wieku, wychowania itd.
czyli, a grali i dali się poznać jako choć moim zdaniem nie była to
Nawet nieperfekcyjna dykcja to
artyści wybitni, podobnie jak słuszna decyzja. Z aktorstwem
już nie problem! Można nad nią
Zbyszek Buczkowski. Poza tym, jest jak ze śpiewem – ktoś musi
popracować.
po '89 roku na polskim rynku me- się go długo uczyć, a ktoś inny
KP: A na zakończenie, skoro
dialnym pojawił się całkiem nowy nie musi wcale.
już rozmawiamy podczas pana
twór – telenowele. W serialach
KP: Czy większym prepobytu w osrodku Zagroń-Istebzatrudniano także dzieci. Przy- stiżem dla aktora jest gra
na, chciałabym zapytać jak się
puśćmy wiec taką sytuację – Kasia w teatrze niż pojawianie się
tutaj wypoczywa?
(lat 7) zaczyna grać, a telenowela na szklanych ekranie? A może
JG: W Istebnej spróbowałem po
trwa przez lat kolejno 10, 15 czy jest wręcz przeciwnie?
raz pierwszy narciarstwa biegowe20. Z tej małej Kasi wyrago. Dzięki obsłudze ośrodka, która
sta dorosła kobieta, której
zaproponowała mi takie zajęcia,
aktorstwo towarzyszyło
miałem okazję ćwiczyć z Mistrzem
...ludzie lubią sensację, media się nią żywią wiec
ją
niemal całe życie. Staje się
Polski, Mariuszem Michałkiem.
podsycają. Kreują gwiazdki po to, żeby je nastę
pnie
ona tym samym konkurenZaskakujące atrakcje spotkały
zrzucić z piedestału, bo wiedzą, że tak sam
o
cją dla tych, którzy w tym
mnie również w Aquaparku, gdzie
sprzeda się błyskotliwy sukces, jak i błyskotliw
a
samym czasie kończą szkoznajduje się ścianka wspinaczkowa.
porażka...
ły teatralne i wchodzą na
Trudno się wspina po mokrych
rynek. Takim przykładem
uchwytach. Do szczytu jeszcze nie
jest Kasia Cichopek. Jest to
dotarłem. W ośrodka Meridian
po prostu inna droga dojścia do
JG: Wyznacznik sukcesu
zdecydowałem się także na zabieg
zawodu, ale nikt nie powiedział, dla jednych może być zupełnie
elektrycznej akupunktury. Odbyłem
że gorsza. Takich osób, grających inny niż dla drugich. Sam nieraz
dotąd trzy seanse i już zauważyłem
w filmach, jednak bez szkół siłą spotkałem się z sytuacją, kiedy
poprawę.
rzeczy będzie przybywać.
aktorzy grający w teatrze marzyli
Rozmawiała
o tym, żeby pojawić się w fi lmie
Michalina Bednarek

Policja 11

www.kurierpolski24.pl

Mąż zadźgał
żonę i zranił
dziecko
Rodzinna tragedia rozegrała się pod Częstochową. Pijany mężczyzna zaatakował nożem
swoją żonę. Zadał jej kilkanaście
ciosów. Kobieta, kiedy broniła
się przed atakiem furiata, trzymała na rękach 15-miesięczną
córeczkę.
Do awantury doszło w mieszkaniu w miejscowości Wrzosowa.
Policjanci znaleźli w domu nieżyjącą już kobietę i ranne dziecko.
Na szczęście 15-miesięczna dziewczynka ma niegroźne obrażenia.
Jacka G. zatrzymano, kiedy pił
piwo, które kupił na pobliskiej
stacji benzynowej. Został przesłuchany po wytrzeźwieniu.
Przyznał się do zabójstwa. 47-latek
był już wcześniej znany policji.
W 2012 roku został skazany na
1,5 roku odsiadki w zawieszeniu
i kuratorski dozór za znęcanie się
nad żoną i swoją 14-letnią pasierbicą. Teraz grozi mu dożywocie.
Oprócz wniosku o tymczasowy
areszt, częstochowska prokuratura będzie także wnioskować
o odebranie praw rodzicielskich
47-letniemu mężczyźnie.

Zginęła
pod kołami
autobusu
79-letnia kobieta zginęła na
miejscu. Została potrącona przez
autobus w pobliżu przejścia dla
pieszych w Dąbrowie Górniczej.
Do tragicznego wypadku
doszło w rejonie przejścia dla
pieszych na ulicy Majakowskiego
w Dąbrowie Górniczej. Kierujący
autobusem komunikacji miejskiej
skręcał z ulicy Królowej Jadwigi
w ulicę Majakowskiego. Po wykonaniu manewru potrącił przebywającą w pobliżu oznakowanego
przejścia dla pieszych kobietę.
W wyniku poniesionych obrażeń,
79-letnia mieszkanka Dąbrowy
Górniczej poniosła śmierć na miejscu. 54-letni kierowca autobusu
był trzeźwy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
Policjanci ustalają szczegółowe
okoliczności tego zdarzenia.

Ukradli
140 litrów
paliwa
Ceny paliw nie zachęcają
do częstego tankowania. Dwaj
mieszkańcy Żor postanowili trochę zaoszczędzić, ale teraz mogą
trafić za kratki nawet na 5 lat.
Do k radzieży doszło na
parkingu w Orzeszu. Złodzieje
z zaparkowanego samochodu

Zderzenie z wozem strażackim
Kierowca samochodu osobowego wymusił pierwszeństwo
przy wjeździe na skrzyżowanie. Na szczęście nikt nie odniósł
poważnych obrażeń.
Na skrzyżowaniu ulic Blachnickiego i Braci Mieroszewskich
w Sosnowcu-Zagórzu zderzyły się seat toledo i wóz straży pożarnej.

Strażacy wjechali na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, ale
jechali na sygnale, dlatego mieli pierwszeństwo. W wyniku wypadku
kierowca samochodu ma zwichnięty prawy bark, natomiast kierujący
wozem strażackim uraz lewego kciuka. Cała załoga wozu strażackiego udała się na badania do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

ciężarowego ukradli 140 litrów
oleju napędowego o wartości blisko 800 złotych. Policjanci ustalili,
że sprawcy odjechali peugeotem
należącym do mieszkańca Żor.
31-latek został zatrzymany w swoim rodzinnym mieście. W samochodzie znaleziono zbiorniki
z częścią skradzionego łupu. Kilka
godzin później funkcjonariusze
zatrzymali drugiego podejrzanego, 30-letniego mieszkaniec Żor.
Mężczyźni usłyszeli już zarzut
kradzieży. Grozi im kara do 5 lat
więzienia. Śledczy sprawdzają
także, czy zatrzymani mają związek z innymi kradzieżami paliwa
w powiecie mikołowskim.

wkroczyli do mieszkania 19-latka, gdzie w czasie przeszukania
znaleźli kilka sztuk amunicji do
broni gładkolufowej i o kalibrze
7,62 milimetrów. Bielszczanin nie
posiadał na amunicję zezwolenia.
W mieszkaniu sprawcy odnaleziono
również marihuanę i haszysz. 19-latek usłyszał już zarzuty przestępstw,
za które może spędzić w więzieniu
nawet 8 lat. O jego dalszym losie
zadecyduje prokurator.

Cmentarna
hiena
47-letni mieszkaniec Goczałkowic nie miał żadnych
skrupułów i okradał groby na
cmentarzach. Teraz grozi mu do
8 lat więzienia.

zmarłych. Niewykluczone, że zarzuty wobec podejrzanego poszerzone
zostaną o kolejne czyny. Grozi mu
do 8 lat więzienia.

Ofiara mrozu

Mroźne noce zbierają śmiertelne żniwo. Na granicy Gliwic
i Zabrza pod mostem nad rzeką Bytomką znaleziono zwłoki mężczyzny.

Tragicznego odkrycia dokonał przypadkowy przechodzień.
Zwłoki 66-letniego bezdomnego
znaleziono pod mostem w okolicach ulicy Chorzowskiej. Zwłoki
zabezpieczono do dyspozycji prokuratury. Przyczyną śmierci mogło być wychłodzenie organizmu
i zamarznięcie. Tej zimy w województwie śląskim z powodu
wychłodzenia zmarło już 15 osób.
Policja przypomina o działającej
całą dobę bezpłatnej infolinii, gdzie
można zgłaszać wszelkie sygnały
o osobach, które w czasie mrozów
pozostają na zewnątrz i grozi im
wychłodzenie. Dzwonić można pod
bezpłatny numer 0 800 100 022 lub
pod numery alarmowe.

Potrącenie
na pasach
Niebezpieczny wypadek na
przejściu dla pieszych w Tychach.
Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.
Do wypadku doszło w Ty-

Narkotykowa
hurtownia

Ponad 13 tysięcy dilerskich
porcji można było przygotować
z ponad 2 kilogramów narkotyków znalezionych w mieszkaniu
w Zawierciu.

Policjanci uzyskali informację
o tym, że w mieszkaniu 21-letniej
kobiety oraz jej 24-letniego partnera
mogą znajdować się narkotyki. Informator nie pomylił się. W środku
zabezpieczono blisko 12000 porcji
dilerskich amfetaminy, 55 sztuk
tabletek ekstazy i ponad 1000 działek marihuany. Czarnorynkowa
wartości przejętych narkotyków to
około 60 tysięcy złotych. Zatrzymani trafili już do policyjnego aresztu
na 3 miesiące. Materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów posiadania
znacznej ilości narkotyków. Grozi
im do 10 lat więzienia.

Kolacja
z atakiem
nożem w tle
W Bytomiu kolacja przerodziła się w libację alkoholową,
która zakończyła się awanturą.
Kobieta zraniła nożem w plecy
swojego przyjaciela.

Domowy
arsenał
Policjanci przejęli nielegalną
amunicję, która znajdowała się
w mieszkaniu mężczyzny. W czasie przeszukania udało im się
znaleźć także narkotyki.
W jednym z mieszkań przy
ulicy Piastów Śląskich w Bielsku-Białej nielegalnie przechowywana była amunicja. Policjanci

W Czechowicach-Dziedzicach
pojawiało się coraz więcej zgłoszeń
o kradzieżach, do których dochodziło na cmentarzach. Z nagrobków
ginęły mosiężne wazony, krzyże
i elementy ozdobne. Policjanci
zatrzymali mężczyznę, a w jego
posesji znaleziono kilkadziesiąt
skradzionych wazonów i elementów
ozdobnych nagrobków wykonanych
z metali kolorowych. Okazało się,
że 47-latek kradł nie tylko na czechowickich cmentarzach, ale też
w Ligocie, Bestwinie i Janowicach.
Skradzione z grobów ozdoby sprzedawał w skupach złomu. Złodziej
został zatrzymany i usłyszał zarzuty ograbiania miejsc spoczynku

chach przy ulicy Budowlanych.
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że 19-letni kierowca
fiata, jadąc w kierunku ulicy
Begonii potrącił pieszą. 77-letnia t ysz a n k a prz echod zi ła
przez oznakowane przejście dla
pieszych. W wyniku zdarzenia
poszkodowana doznała otwartego złamania kostki i trafiła do
szpitala. Kierowca był trzeźwy.
Na razie nie wiadomo, co było
przyczyną wypadku i są ustalane szczegółowe okoliczności
tego zdarzenia.

Policjanci w mieszkaniu w dzielnicy Szombierki zastali agresywną
i pijaną kobietę w wieku 37 lat oraz
również nietrzeźwego 43-letniego
mężczyznę. W trakcie suto zakrapianej alkoholem kolacji doszło do
sprzeczki, w wyniku której mężczyzna doznał obrażeń pleców. Po
przewiezieniu do szpitala, lekarze
stwierdzili u niego rany powstałe
najprawdopodobniej w wyniku uderzeń nożem. Zatrzymana kobieta
miała 2,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast jej partner prawie
2,7 promila. Mężczyzna po opatrzeniu ran pleców, mógł wrócić do
domu. Sprawczyni została natomiast
doprowadzona do izby wytrzeźwień
i wkrótce zostanie przesłuchana.

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

12 Wydarzenia kulturalne

Oratorium
o życiu górnika
Wielkie, wokalno –
instrumentalne widowisko
pt. Oratorium Śląskie
„Wziemięwzięci” będzie można
podziwiać w Bytomiu.
Oratorium jest dziełem Jana
Drechslera i Michała T. Malickiego. To ponad godzinne przedstawienie literacko – muzyczne jest zapisem dnia toczącego się wokół życia
kopalni. Zaczyna się wschodem oraz
ożywieniem kół wyciągowych, które
dla ludzi górnictwa przedstawiają się
jako życiodajne czarne słońca. Akcja
przedstawia różne aspekty życia,
tragiczne i wesołe, ale główny sens
obraca się wokół szekspirowskiego
pytania – być, albo nie być – dla
zakładów wydobywczych. Jedne
siły robią wszystko, żeby trwać

przy produkcji, inne starają się jej
zaszkodzić prosząc o interwencję
śląskie demony. Zagrożony bezrobociem bohater – górnik szuka
możliwości powrotu do godnego
życia. Na spektakl składa się 16
piosenek połączonych narracją.
Utwory o różnorodnej – oryginalnej
stylistycznie muzyce wykonywane
są przez solistów, chór, oraz band
złożony z pozornie tyko nie współgrających instrumentów. Występ
odbędzie się 9 lutego, o godzinie
16.30 w Bytomskim Centrum
Kultury.

Przeboje Starego Kina
w Mikołowie
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32 494 33 57
tel.

BIURO REKLAMY

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Klasyka kina przedwojennego wraca na ekran. W Mikołowie
zostanie wyświetlona komedia „Dodek na froncie”, perła kinematografii z 1936 roku.

R

Przeboje starego kina to cykl
Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, prezentujący klasykę kina
przedwojennego. Seanse przypominają zapomniane filmowe perły
naszej kinematografii, z których
wciąż emanuje czar. Na ekranie
pojawią się największe aktorskie sławy tamtego okresu. Film
„Dodek na froncie” opowiada
o czasach I Wojny Światowej.
Dodek Wędzonka, w którego postać wcielił się Adolf Dymsza, były
piłkarz, obecnie żołnierz armii
austriackiej przypadkowo zostaje
wzięty za porucznika carskiej

armii, a to dopiero początek komedii pomyłek! Dodek dostaje pod
opiekę polski dworek, w którym
ma leczyć chorych i rannych żołnierzy. Równocześnie zaleca się
do tamtejszych kobiet i przeżywa
wiele niesamowitych przygód.
Wszystko układa się świetnie aż
do momentu przybycia Wielkiego
Księcia. Spotkanie przed seansem
poprowadzi Patryk Tomiczek –
filmoznawca. Film w reżyserii
Michała Waszyńskiego zostanie
wyświetlony 12 lutego w Galerii
33, o godzinie 18:00. Wstęp na
seans jest wolny.

A

Usługi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta
(Katowice i okolice)

32 241 47 46

dn
ie

CYKLINOWANIE

sol
i

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

Ustroń - Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy,
weekendy
tel.33 854 36 75
www.pokojeewa.net.pl
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38. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik,
trasy Istebna Kubalonka.

W niedzielę, o godz. 10.00 na Kubalonce rozpocznie się narciarska rywalizacja w biegu „O Istebniański Bruclik”. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy
pasjonaci „biegówek”. Zapisy odbywać się będą w biurze zawodów godzinę
przed startem danej grupy. Wpisowe wynosi 15 zł, dla dzieci udział w zawodach
jest bezpłatny. Kobiety zmierzą się na odcinku 5 km, a mężczyźni na odcinku
15 km. Dla dzieci i młodzieży przewidziano krótsze dystanse. Każdy zawodnik
otrzyma pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. Trzy pierwsze miejsca w każdej
kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami.

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68, +48 33855 61 58; 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek
i białe szaleństwo do urokliwej gminy Istebna!

Walentynki z Teatrem
Bezpańskim
To już szósty recital artystów Teatru Bezpańskiego „Walentynki…
Ratuj się kto może!”
Na scenie pojawi się jak zwykle
kilkudziesięciu energetycznych solistów Teatru Bezpańskiego, którzy za
pomocą ogromnej dawki humoru
przeniosą widzów w świat muzyki
odchodzącej powoli w zapomnienie.
Będzie to niepowtarzalna okazja,
aby przekonać się jak wiele niestandardowych oblicz miłości zaproponowały lata '90. Recital odbędzie się

w budynku zabytkowego dworca
kolejowego w Rudzie Śląskiej Chebziu, gdzie od tej pory Teatr Bezpański
będzie mieć swoją oficjalną siedzibę.
Zrewitalizowany obiekt odzyska życie i stanie się otwartą przestrzenią
praktyk twórczych teatru. Recital
odbędzie się w budynku Dworca
PKP Ruda Śląska Chebzie 16 lutego,
o godzinie 18:00.

Agnieszka Lipska poczyta
dzieciom

Spotkanie z Agnieszką Lipską, autorką popularnych książek dla
dzieci odbędzie się w Tychach.
Agnieszka Lipska jest autorką książek dla dzieci m.in. takich jak „Anioł
i tęcza”, czy „Pomocnik Świętego Mikołaja” Spotkanie z nią to propozycja
adresowana głównie do dzieci. Będą
czytane fragmenty promowanych książek. Tyszanka tak mówi o genezie swej
twórczości. – Gdy bajki powstawały,
Witek– mój syn, miał 6 lat. Był to czas,
kiedy jego dziecięcy świat potrzebował
oparcia, poczucia bezpieczeństwa,

budowania wartości. Ponieważ jestem
osobą wierzącą, uznałam, że najbliższą
nam istotą, która się nami opiekuje
nieustannie i posiada wielkie wartości
jest Anioł Stróż. I tak powstał cały cykl
bajek o Aniołach, niosący przesłanie
i odpowiednią naukę. Spotkanie z pisarką może być też okazją, aby zachęcić
dzieci do czytania. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w Galerii „Obok”,
w Tychach.

Koncert Karnawałowy w Żywcu
Koncert w wykonaniu zespołu instrumentalnego i solistów odbędzie się w MCK w Żywcu.
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu oraz Towarzystwo Promocji Talentów „Dla Sztuki” zapraszają na Koncert
Karnawałowy w wykonaniu zespołu
instrumentalnego „Sonata” oraz solistów Towarzystwa „Dla Sztuki”, który

odbędzie się 9 lutego, o godzinie 18.00
na sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. W repertuarze
m.in. kompozycje Bacha i utwory Claude Debussy. Występom towarzyszyć
będzie grupa tancerzy.
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Czekolada – fakty i mity

Czekolada istnieje od trzech
tysięcy lat, choć Europejczycy
mogą się nią cieszyć dopiero od
200 lat. Mało kto wie, że prekursorami w produkcji czekolady
byli Majowie i Aztekowie, którzy
ziarna kakaowca używali w dość
nietypowy sposób. Co więcej
ludy mezoamerykańskie piły ją
na ostro, z dużą ilością chilli oraz
przypraw. W postaci stałej znana
jest dopiero od 200 lat, w 1867 pojawiła się pierwsza bombonierka,
a w 1849 pierwsza tabliczka czekolady Warto też podkreślić, że
ziarna kakaowca były walutą, czyli
płacono nimi. Europejczycy o czekoladzie dowiedzieli się w 1502
roku, podczas czwartej wyprawy
Kolumba. Kiedyś w kawiarniach

zamiast kawy podawano głównie
czekoladę. Najwięcej z tych kawiarni powstawało we Włoszech,
Francji oraz Anglii. Pierwsza
kawiarnia w Polsce powstała za
czasów króla Augusta III Sasa.
Okazuje się jednak, że ten doceniany przez wszystkich, słodki
specyfik niekoniecznie jest pożyteczny dla naszego organizmu. – Czekolada nie jest zdrowa,
zauważmy, że większość zwierząt
nie lubi czekolady, ponieważ zawiera ona substancję tzw. teobrominę produkowaną przez drzewa,
żeby się bronić przez zjadaniem
nasion, a człowiek jak wiemy zjada
wszystko, więc zje też teobrominę.
Jej walorem jest wartość energetyczna, pół kilo czekolady, czyli około

Śląski Raj czy Śląskie Niebo to tradycyjna
potrawa, którą jedzono w domach prostych
ludzi. Nie gardził nią także król Polski i elektor
saski, August Mocny.

pięć tabliczek wystarczy, aby pokryć
zapotrzebowanie energetyczne na
cały dzień, jednak nikomu nie
radzę odżywiać się tylko czekoladą, bo grozi to śmiercią przez
zatwardzenie – wyjaśniał podczas
Dnia Czekolady na Uniwersytecie
Śląskim dr hab. Bogdan Doleżych
z Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska UŚ.
Mitem jest także to, że jedzenie czekolady pomaga nam
w walce z stresem i wpływa na
lepsze samopoczucie. Chodzi
głównie o samą przyjemność
jedzenia i walor smakowy. Niestety czekolada jest również
dość kaloryczna: spożycie 100
gramów czekolady dziennie to
500 kalorii – czyli 1/4 dziennego

Śląski Raj czy Śląskie Niebo
Przepis:
140 g wędzonego, chudego boczku, 100 g mieszanych, suszonych
owoców, 1,5 g mąki ziemniaczanej, sok i skórka z cytryny, sól, cukier,
pieprz, cynamon.
Do rondla wkładamy wędzony boczek, zalewamy wrzątkiem i gotujemy
pod przykryciem. Po 50 minutach dodajemy cynamon, namoczone
owoce, sok i startą skórkę z cytryny, cukier, pieprz oraz sól i gotujemy,
ale już bez przykrycia około 30 minut. Mięso wyjmujemy i studzimy. Sos
odparowujemy, zagęszczamy rozpuszczoną w zimnej wodzie mąką
ziemniaczaną, doprawiamy i raz jeszcze gotujemy. Ugotowane owoce
układamy na talerzu. Na nich kładziemy pokrojony boczek i polewamy
sosem. Podajemy z kluskami śląskimi.

Jak się okazuje węgiel daje nie
tylko ciepło i energię. Węgiel drzewny, dzięki swej małej gęstości ma
niezwykłe właściwości adsorbcyjne,
które zostały wykorzystane m.in.
w lecznictwie. Na rynku dostępne są
chociażby tabletki z węglem, dlatego
że pochłania on płyny, gazy i wiąże
substancje szkodliwe, które pojawiają
się w układzie pokarmowym.
Mało komu przyszło by do głowy jednak, żeby myć się węglem.
Okazuje się jednak, że tego rodzaju
mydło ma zbawienny wpływ na naszą cerę. Zawarty w mydle, aktywny
węgiel działa pozytywnie również na
naszą cerę. Oczyszcza pory, usuwa
toksyny, zanieczyszczenia i martwe
komórki naskórka, a także pochłania
zgromadzone w nim toksyny. Mówi
się też o jego przeciwbakteryjnym
i przeciwzapalnym działaniu, dzięki
czemu łagodzi podrażnienia. Pamiętać należy, że mydło tego rodzaju,
systematycznie aplikowane na skórę
może ją rozjaśniać, wiec użyteczne
jest także wtedy, kiedy cierpimy na
przebarwienia skóry. Mydło nadaje
się do wszystkich rodzajów skóry,
także tej, która wykazuje skłonności
do trądziku i podrażnień. Można go
stosować nie tylko na twarz, ale i na
całe ciało, a nawet włosy! Łagodzi nawet ugryzienia owadów, a więc w sezonie letnim, kiedy ataki komarów są
szczególnie dotkliwe, mydło z węgla

Wodnik 21.01. – 20.02.
Teraz widzisz jak ważne jest planowanie.
W tym tygodniu ujdzie ci jeszcze na sucho, ale
lepiej nie liczyć na to samo w przyszłości. Teraz
inicjatywa należy do ciebie.
Ryby 21.02. – 20.03.
Zadzwoń w sobotę do Byka. Po
tylu zarwanych nocach masz prawo do
odpoczynku. Zaplanuj starannie jakiś miły
wyjazd – tym razem przełożeni na pewno
zgodzą się na twoją prośbę. Przed tobą jeszcze
pełen niespodzianek niedzielny wieczór.
Baran 21.03. – 20.04.
Twoja pomoc okaże się niezbędna.
Zobaczysz jak to miło być w przyjaznym
gronie. Problem terminów zostanie rozwiązany
na początku tygodnia. W sobotę zostaniesz
poproszony o zastępstwo – nie odmawiaj.
Byk 21.04. – 21.05.
Postaraj się zaskoczyć przełożonych.
Poprzednie próby pokazały na co cię stać
i teraz trzeba iść za ciosem. Nie martw się
brakiem odzewu – niedługo ktoś, w wielkim
zaufaniu, przekaże ci potrzebne wiadomości.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Nie bądź zły, jeśli okaże się, że
jechałeś na darmo. Nie masz obowiązku
być „pod telefonem” przez cały dzień. Ustal
z domownikami plan pracy – w ciągu tych kilku
dni macie szansę wykonać większość roboty
– a później wypoczynek!

fot. materiały prasowe Sadza Soap

owoców i kluskami było daniem
urozmaicającym codzienną kuchnię. Dawniej danie było głównie
przygotowywane na ważne obiady,
np. w ramach podziękowania za
bezinteresowną pomoc, jaką nam
ktoś okazał. Wyciągano wtedy suszone owoce, śliwki, gruszki i jabłka,
przygotowywano wędzonkę, która
następnie była gotowana wraz z wymienionymi owocami. Wyrabiano
na nich zołze, czyli sos. Gdy już
wszystko było wykonane, przygotowywano ciasto na gumiklyjzy,
z którymi podawano potrawę.
Podczas jedzenia odnajdziemy tam
słodycz, dym i ostre smaki, które doskonale ze sobą współgrają. Potrawa
została wpisana na listę produktów
tradycyjnych w 2007 roku.

zapotrzebowania kalorycznego
kobiety. Mitem jest też, że w czasie
srogich mrozów tylko czekolada
może uratować życie. Takie samo
działanie będzie miał gorący ziemniak. Trzeba pamiętać, że stanowi
ona jedynie przyjemny element do
zjedzenia, ale nie cudowny środek
na stres czy lepsze samopoczucie.
Nawet to, że czekolada obfituje
w magnez jest dość przereklamowane, zielona sałata ma go więcej.
Z drugiej strony warto wiedzieć,
że niewielka dawka czekolady lub
kakao może korzystnie wpływać
na ciśnienie tętnicze krwi. Dodatkowo czekolada zawiera potas, który reguluje ciśnienie krwi,
fosfor odpowiedzialny za mocne
kości, a także cynk.

Bród, który myje

Śląski Raj, czyli
uczta dla Ślązaka
„Kto nie spróbował Raju Śląskiego, ten skrzywdził nie tylko
siebie samego, ale i swoje podniebienie” - tak ponoć powiedział
kuchmistrz króla Augusta. Marie-Kuise Neumann w „Najlepszych
śląskich przepisach kulinarnych”
pisze: Często opiewane, często gotowane i ponad wszelką miarę lubiane:
to jest śląskie niebo! Każdy Ślązak
zna tę potrawę, która składa się z suszonych owoców, mięsa i klusek.
Wera Sztabowa w „Krupniokach
i moczce, czyli gawędach o kuchni śląskiej” napisała: Potrawa ta
powstała w wyniku gotowania
i odpowiedniego przyprawienia
uwędzonego mięsa. Namoczone,
następnie ugotowane i przyprawione, z sosem z suszonych

Horoskop

będzie jak znalazł. Dodatkowo mydło
usuwa nieprzyjemne zapachy. Trzeba
jednak uważać, ponieważ dogłębnie
oczyszczające mydło może powodować suchość skóry. Warto wtedy
pamiętać o odpowiednim nawilżaniu.
Na rynku dostępne jest mydło
glicerynowe, w kształcie bryły węgla.
Sadza Soap, bo tak właśnie się nazywa,
zawiera aktywny węgiel drzewny. Produkt reklamuje się przekornie hasłem:
„Sadza odmładza!” Zawarte w nim
cząsteczki węgla sprawiają, że ma
silne działanie bakteriobójcze, choć
pozostaje łagodne dla skóry. Mydło
jest projektem Mamami Studio. – To
połączenie sprzeczności – brud, który
myje – opowiada projektantka, Marta
Frank. Niech nikogo nie zrazi fakt, że
mydląc się tym mydłem, wytwarza się
szara piana. Mydło myje tak samo jak
każde inne, pomimo, że jest czarne
jak sam węgiel. Można je dostać np.
w sklepie internetowym na stronie
www.gryfnie.com.
Ci, dla których używanie mydła
zrobionego z węgla, pochodzącego
z naszych rodzimych kopalni jest nie
do pomyślenia, mogą wybrać równie
czarne, ale bardziej egzotyczne mydło
z węglem bambusowym, które poza
działaniem łagodzącym, ma także
specjalne właściwości nawilżające.
Składa się m.in. z oleju kokosowego,
oleju z pestek winogron oraz oczywiście z węgla bambusowego.

Rak 22.06. – 22.07.
Rozwiążesz samodzielnie część
problemów, z którymi borykałeś się już długo.
Nie wpadaj jednak od razu w uwielbienie.
Możesz jeszcze to wszystko odchorować.
Sobota okaże się dniem przełomowym. Wizyta
w banku nie jest konieczna.
Lew 23.07. – 22.08.
Oprócz finansowych korzyści nie
zapomnij o niezbędnej swobodzie.
Czym się kierować? Intuicja podpowiada
jedno, a bliscy widzą rzecz inaczej. „Prześpij
się” jeszcze z tą decyzją – w tym tygodniu
poczta nie przyniesie żadnych rewelacji.
Panna 23.08. – 22.09.
W poniedziałek będziesz musiał
wstać wcześniej niż zwykle, dlatego przełóż
tradycyjne spotkanie. Jeszcze raz sprawdź, czy
masz już wszystkie wymagane dokumenty –
we środę możesz jeszcze parę spraw załatwić.
Waga 23.09. – 23.10.
W połowie tygodnia dowiesz się
o ciekawej propozycji twoich przełożonych.
Będziesz mieć mało czasu na ewentualne
zastanowienie się. Lepiej więc teraz
uporządkować swoje sprawy, żeby być
gotowym.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Twoje dobre imię nie ucierpi po
czwartkowym spotkaniu, ale długo będziesz
musiał odzyskiwać równowagę ducha.
Koniecznie uporządkuj bieżące płatności –
nawet za cenę wejścia na bankowy debet.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Potrafisz godzić obowiązki z chwilami
przyjemności. Z czasem zaakceptujesz
podział obowiązków zaproponowany przez
Skorpiona i wasza praca stanie się bardziej
efektywna. Początek tygodnia spędzisz
„na walizkach”.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
W piątek poprawi się znacząco twoja
sytuacja finansowa – będzie można myśleć
spokojniej o zbliżających się wydatkach.
Jak widzisz zyskałeś nowych przyjaciół,
a twoje rady pomogły komuś osiągnąć
życiowy sukces.
Hogatha
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Jak zwiększyć swoje szanse
na zatrudnienie?
Polacy nie wiedzą jak szukać
pracy, szczególnie ci, zamieszkujący małe miejscowości mają
większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia niż ich rodacy
z dużych miast. Co zrobić, żeby
zwiększyć swoje szanse? Najpierw
trzeba odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego Polacy mają trudności ze
znalezieniem pracy? Najprostsza
odpowiedź brzmi: „Bo nie wiedzą jak się przygotować do nowoczesnego procesu rekrutacji”.
Z badań przeprowadzonych przez
Work Bus wynika, że większość
bezrobotnych przychodzi na
rozmowy kwalifikacyjne bez tak
podstawowego dokumentu, jakim
jest CV. 90 proc. z przebadanych
było nieprzygotowanych do takiej
rozmowy, kandydaci nie potrafili
nawet powiedzieć czegokolwiek
o sobie. Wiele osób ma nawet
kłopot z wypełnieniem prostych
formularzy. Bezrobotni, szczególnie osoby starsze, nie wiedzą
jak wygląda nowoczesny proces
rekrutacji, jakie dokumenty trzeba
ze sobą zabrać, a także jak się ubrać
na spotkanie z przyszłym pracodawcą. Nie warto także, podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, zawyżać
swoich umiejętności, ponieważ
mogą zostać one łatwo zweryfikowane i wtedy kłamstwo wychodzi
na jaw. Ogromnym problemem

Polaków jest także fakt, że –
zwłaszcza w branży budowlanej
– mają oni umiejętności, jednakże
nie mają oni potwierdzeń w postaci certyfikatów, ukończonych
kursów lub oficjalnych uprawnień,
a na to zwraca uwagę np. zagraniczny pracodawca. Co jest zatem
najważniejsze w szukaniu pracy?
Rozmowa kwalifikacyjna (zwana
także interview) jest najważniejszym momentem procesu rekrutacyjnego. Jeżeli kandydat został
na nią zaproszony, oznacza to, że
dokumenty, które złożył, zostały
pozytywnie ocenione. Przygotowując się do rozmowy niezbędne
jest przeanalizowanie własnego
CV. Często pojawiają się pytania
dotyczące wykształcenia kandydata, doświadczenia zawodowego,
oraz motywacji, którymi się kierował ubiegając się o dane stanowisko pracy. Warto przeanalizować
poszczególne etapy swojej kariery,
tak aby nie zostać zaskoczonym
przez pracodawcę. Należy również
przyjrzeć się dokładnie opisowi
stanowiska, o jakie się ubiegamy
oraz zastanowić się, które umiejętności będą pomocne w nowej
pracy. Istotnymi elementami
rozmowy jest mowa ciała. Uważa
się, że ma ona niejednokrotnie
większe znaczenie, niż same słowa,
które padają podczas rozmowy.

Warto zadbać o odpowiedni, spokojny ton, wyprostowaną, otwartą
postawę, nie krzyżować rąk ani
nóg, dostosować się do tempa wypowiedzi rozmówcy i jego gestykulacji, usiąść pod lekkim skosem
do rozmówcy (pozycja na wprost
sugeruje chęć konfrontacji, a nie
o to przecież chodzi). Dyskretna
fryzura i ubiór odpowiadający
kulturze organizacyjnej danej

firmy to bardzo ważne elementy. Na rozmowie zawsze należy
posiadać teczkę z dokumentami dotyczącymi wykształcenia
i zatrudnienia: życiorys i list
motywacyjny, portfolio, kwestionariusz osobowy, orzeczenia
lekarskie, dokumenty potwierdzające kompetencje zawodowe: dyplomy ukończenia szkół,
świadectwa pracy, certyfikaty

i zaświadczenia o odby tych
kursach i szkoleniach, a także
referencje. Trzeba także pamiętać
o tym, że współczesne rozmowy kwalifikacyjne składają się
z kilku etapów, podczas których
przyszły pracodawca może nam
zlecić także zadania próbne, aby
przekonać się, czy na pewno
będziemy dobrze wykonywać
przyszłe obowiązki.
(MB)

Zima nadal trwa

Kichasz? Nie jedź!

Chociaż aura rozpieszczała nas ostatnio odwilżą i dodatnimi
temperaturami, to nie powinniśmy zapominać, że zima może nam
jeszcze mocno dać się we znaki. Poza tym, mamy jeszcze przed sobą
zimowe ferie, w trakcie których tysiące osób wyruszy z nartami na
poszukiwanie śniegu.

Badania przeprowadzone
w Wlk. Brytanii wykazały, że
ciężko przeziębiony kierowca
ma o ok. 50 proc gorszą sprawność psychofizyczną od osoby
zdrowej. Stwierdzono wręcz, że
szybkość reakcji „zagrypionego” kierowcy jest gorsza niż po
wypiciu czterech kolejek whisky
(telegraph.co.uk).
Oczywiście, nie oznacza to,
że należy wprowadzić zakaz prowadzenia samochodów osobom
przeziębionym. Wyniki przeprowadzonych testów powinny jednak uświadomić kierowcom, że złe
samopoczucie wpływa bezpośrednio na zachowanie na drodze osłabiając koncentrację i umiejętność

– Bardzo więc prawdopodobne, że znajdziemy się w sytuacji,
gdy nasze auto utknie w śniegowej
zaspie. Wydostanie się z niej wymaga nieco wprawy i doświadczenia. Przede wszystkim nie należy
nadużywać pedału gazu – ostrzega Zbigniew Weseli, dyrektor
Szkoły Jazdy Renault. Kręcenie
się kół w miejscu spowoduje
najpewniej jeszcze głębsze zakopanie się, aż do momentu,
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Bardzo ważne, by wyjeżdżając
gdziekolwiek poza miasto, mieć zawsze
w aucie coś do picia i jedzenia. Poza tym
nieodzowny jest koc oraz czapka i rękawiczki. Warto też sprawdzić czy ma się
naładowany telefon, no i należy unikać
jazdy z minimalnym poziomem paliwa
(„na rezerwie”). Czasem drobna awaria
czy stłuczka (o co w zimie nietrudno)
może spowodować unieruchomienie
auta, a oczekiwanie na pomoc może
trwać długo. 
(MRz)
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oceny sytuacji na drodze, a także
spowalniając refleks. Prowadzącego pojazd w stanie przeziębienia
dodatkowo mogą rozpraszać takie
czynniki, jak konieczność sięgania
po chusteczki, przecieranie oczu
czy... kichanie. Wyliczono, że podczas kichnięcia, jadąc z prędkością
ponad 100 km/godz. Możemy
przejechać z zamkniętymi oczami
nawet 40 metrów!
Trzeba mieć też świadomość,
że osoba przeziębiona szybciej
odczuwa zmęczenie, co ma szczególne znaczenie przy dalszych
podróżach. Nie bez znaczenia na
naszą sprawność mogą mieć także
przyjmowane w trakcie choroby
leki. 
(MRz)

PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie 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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Śląskie przysmaki górą
Województwo śląskie zawsze słynęło ze smacznej kuchni oraz wyjątkowych produktów.
Nasze przysmaki doceniane są także coraz częściej w Europie. Osiem nowych produktów ze
śląskiego w 2012 roku zostało zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych.
jak: twaróg krzepicki, kiełbasa
porębska, karp gołyski, jabłka żniwówki, kopa ornontowicka, masło
krzepickie, gruszki z mięsem oraz
napój z kwiatów czarnego bzu. Na
liście prowadzonej przez ministerstwo rolnictwa znajduje się teraz
131 oryginalnych regionalnych
produktów i dań pochodzących
z województwa śląskiego. To daje
naszemu regionowi drugie miejsce w Polsce pod względem liczby
zgłoszonych produktów. Lepszym
wynikiem – 135 – może pochwalić
się tylko województwo pomorskie.
Na czym polega sekret nowych
dań i przysmaków? Produkty tradycyjne powstają w oparciu o niepowtarzalne receptury i zestawy
składników. Oprócz tego wiele
z tych produktów wpisanych jest
w bogatą historię społeczności lokalnej. Na przykład kiełbasa porębska.
Jej receptura przygotowywania
przekazywana była z pokolenia
na pokolenie. Do dziś mięso do
produkcji kiełbasy jest ręcznie siekane, przyprawy pozyskiwane są
z okolicznych upraw, a do wędzenia
używa się drewna bukowego.

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Czym jest produkt tradycyjny?
To produkt spożywczy chroniony prawem polskim lub prawem
Unii Europejskiej. Wytwarzany
z tradycyjnych surowców, posiadający tradycyjny skład lub
sposób produkcji. W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na
Liście Produktów Tradycyjnych
prowadzonej przez ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi. Produkty i potrawy zgłaszane są tam
najczęściej przez koła gospodyń
wiejskich, domy kultury, czy lokalnych wytwórców. Przysmaki są
umieszczane w dziesięciu różnych
kategoriach. Znajdziemy tam między innymi produkty mleczne,
mięsne, warzywa i owoce, wyroby
piekarnicze i cukiernicze czy napoje. 16 województw wprowadziło
na razie na listę w sumie aż 1036
oryginalnych produktów.

Osiem nowości

Krupniok śląski, kreple, wodzionka, prażuchy czy moczka.
Lista tradycyjnych przysmaków
z naszego województwa jest naprawdę długa i cały czas się powiększa
o kolejne produkty. Śląski Urząd
Marszałkowski poinformował, że
w zeszłym roku do ośmiu różnych
kategorii dołączyły takie przysmaki
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Kopa ornontowicka
w sieci

Dlatego gminy, z których pochodzą tradycyjne przysmaki już
zacierają ręce i szykują szeroko
zakrojoną promocję. Zarówno
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BARON CYGAŃSKI.
POZIOMO: 1-WALKA,5-LODA-TANCERKA POLSKA,8-PASZA DLA BYDŁA,9-BIDON,11-LICHY UTWÓR
LITERACKI,12-MIERZEJA NA KRYMIE,15-WULKAN NA WYŻYNIE ARMEŃSKIEJ,17-KUKŁA,20MIT,GR.MUZA POEZJI MIŁOSNEJ,21-ZAPAŚĆ,22-TKANINA NA PIELUSZKI,25-IMITACJA,28-ARLEKIN,
29-DZIAŁO,32-WESOŁOŚĆ,33-PIERW.CHEM.36-SYMBOL WŁADZY KRÓLEWSKIEJ,39-GROBOWIEC
FARAONA,42-JUCHA,43-OJCZYZNA ODYSEUSZA,45-DAWNE M.ESTONII,46-ENZYM ROZKŁADAJĄCY
TŁUSZCZE,47-PODMOKŁA ŁĄCZKA W GÓRSKIM LESIE.

Jednak z biegiem czasu gospodynie
zaczęły wykorzystywać te produkty
do innych deserów i tak po wielu
eksperymentach powstała kopa.
Kopa była później specjałem podawanym głównie na weselach.
Obecnie podajemy ją przy różnych
okazjach i jest ogólnie dostępna
w wielu cukierniach – opowiada
Aleksandra Malczyk, dyrektor
ARTeria – Centrum Kultury
i Promocji w Ornontowicach.

Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował tego deseru, to wkrótce dzięki
specjalnemu filmowi będzie mógł
sam go przygotować. – Jak powstaje kopa ornontowicka będzie
można zobaczyć na portalu Youtube. Zdradzę, że instrukcja będzie
pokazana w sposób artystyczny.
Jesteśmy w trakcie realizacji zdjęć
i myślę, że pod koniec lutego film
będzie już gotowy – wyjaśnia Aleksandra Malczyk.

Poziomo: 1-walka, 5-loda-tancerka polska, 8-pasza dla bydła, 9-bidon, 11-lichy utwór literacki, 12-mierzeja na
Krymie, 15-wulkan na wyżynie armeńskiej, 17-kukła, 20-mit, gr. muza poezji miłosnej, 21-zapaść, 22-tkanina na
pieluszki, 25-imitacja, 28-arlekin, 29-działo, 32-wesołość, 33-pierw. chem. 36-symbol władzy królewskiej, 39-grobowiec
faraona, 42-jucha, 43-ojczyzna Odyseusza, 45-dawne m. Estonii, 46-enzym rozkładający tłuszcze, 47-podmokła
łączka w górskim lesie.
Pionowo: 1-pospolity chwast, 2-głębia morska, 3-rybka akwariowa, 4-drzewo liściaste, 5-odporność, 6-żarłacz
śledziowy, 7-do motania przędzy, 10-niejedna w talii, 13-świadectwo kontroli, 14-imię żeńskie, 16-gat. kawy
brazylijskiej, 17-król Franków, 18-okoniak, 19-ozdoba tałesu, 21-wysuszony miąższ orzecha kokosowego, 22-mit.
gr. ojciec Edypa, 23-pachnica, brązowy owad, 26-włókno łykowe, 27-mit. rzym. trzy boginie przeznaczenia,
30-jeden z przywódców rewolucji francuskiej, 31-dawne ogrodzenie, 34-rzeka w gruzji, 35-okres, czas w historii
ziemi, 37-wstręt, 38-konopie manilskie, 40-męczy dłużnika, 41-zjawa, 44-wiecznie zielone drzewo z Afryki.
Rozwiązanie proszę przesłać na kartkach pocztowych do 15.02.2013 roku, na adres redakcji – Kurier
Polski, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjną nagrodę. Rozwiązanie i listę laureatów opublikujemy w 15 numerze Kuriera Polskiego.

SPONSOREM KRZYŻÓWKI JEST
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potraw, jak i miejsc, w których
powstają. Tak będzie w przypadku
kopy ornontowickiej, czyli deseru przygotowywanego z placków
kokosowych moczonych w soku
ananasowym, spirytusie i przekładanego kremem. – Receptura
przygotowywania deseru sięga
ponad 45 lat i jest związana z pałacem w Ornontowicach należącym do rodziny Hegenscheidtów.
Deser ten był wizytówką pałacu.

Poprawne hasło krzyżówki z nr 11
to „Sercu nie trzeba okularów”. Wśród
wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę: Elżbietę Winter
z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do
redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego
188B/509, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Sport

www.kurierpolski24.pl

Narciarskie nadzieje z Pilska
Młodzi narciarze alpejscy z Pilska już zaczynają odnosić pierwsze sukcesy. To jednak dopiero
ich początek drogi na szczyt, bo głównym celem są występy na Igrzyskach Olimpijskich.
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
To, że nie jesteśmy potęgą
w sportach zimowych wiadomo już
od dawna. Mimo to, mamy swoje
gwiazdy w narciarstwie, które potrafią wygrywać ze światową czołówką.
Tak jest w przypadku narciarstwa
biegowego, gdzie mistrzowskie tytuły kolekcjonuje Justyna Kowalczyk,
natomiast w skokach narciarskich
powoli godnym następcą Adama
Małysza staje się Kamil Stoch. Tylko
w narciarstwie alpejskim od wielu
lat nie możemy doczekać się żadnych sukcesów. W Polsce to przecież
bardzo popularny sport, a mimo to
naszych zawodników i zawodniczek
próżno szukać w czołówce Pucharu
Świata.

NCNA wyciąga rękę do
młodych

Zmienić ten niekorzystny obraz będzie próbowało Narodowe
Centrum Narciarstwa Alpejskiego.
Jego organizatorem jest Fundacja
Na Rzecz Harmonijnego Współistnienia Człowieka i Przyrody
w Beskidach. Jakie są cele nowo
powołanego centrum? Przede
wszystkim zbudowanie silnej pozycji Polski w narciarstwie alpejskim oraz przygotowanie kadry
na Olimpiadę, ale dopiero w 2018

Zawody na Pilsku stały na bardzo wysokim poziomie.

prowadzony przez trenerów Grzegorza Dendysa i Zbigniewa Dendysa –
jak na gospodarza przystało – osiągnął podczas tych zawodów bardzo
dobre rezultaty – opowiada Rafał
Leśkiewicz, wiceprezes Fundacji
Na Rzecz Harmonijnego Współistnienia Człowieka i Przyrody
w Beskidach. Jest się czym chwalić, ponieważ swoje konkurencje
wygrali Aniela Sawicka, Kaja Sołek

Czy w ekipie z Pilska znajdują się przyszli olimpijczycy?

i 2022 roku. Poprzedzić ma to szkolenie młodzieży i dzieci w oparciu
o nowe systemy treningowe oraz
zbudowanie systemu naboru i selekcji największych talentów. Do tego
dojdzie stworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tak więc, osoby
związane z NCNA czeka prawdziwa
praca u podstaw.
– Na razie rozpoczęliśmy od ściągnięcia po raz pierwszy na Pilsko
zawodów Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży. Przedział wiekowy w tej rywalizacji, w której wzięło udział ok.
250 zawodników, jest bardzo duży,
bo startują w niej roczniki 1994-2007.
Nasz klub CS Pilsko Race Team

oraz Michał Dendys. Na podium
znaleźli się za to Antonina Sawicka
i Wojciech Dendys.
W ogólnej klasyfikacji na razie
narciarze z Korbielowa też radzą
sobie bardzo dobrze zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Po
dwóch zawodach Śląskiej Ligi, klub
CS Pilsko Race Team zajmuje drugie
miejsce w 16-zespołowej tabeli. Fotel
lidera w zawodach indywidualnych
w poszczególnych kategoriach wiekowych należy do 12-letniej Anieli
Sawickiej, która ma na swoim koncie
komplet punktów, Kai Sołek oraz
Michała Dendysa. Wszystkich zwycięzców tegorocznej ligi poznamy po

ostatnich zawodach cyklu, na początku marca.

Puchar Europy
na Pilsku

NCNA już w przyszłym roku
chce oddać do dyspozycji narciarzy
stok sportowy z profesjonalnym
systemem naśnieżania i oświetlenia, który będzie przeznaczony na
treningi i zawody narciarskie. Dzięki
temu Śląska Liga będzie mogła odbywać się na Pilsku co roku, a w przyszłości są plany, żeby zorganizować
tutaj mistrzostwa Polski seniorów
oraz Puchar Europy w narciarstwie
alpejskim. – Już od tej zimy działa
stok sportowy dla klubów, ale nie
jest on jeszcze perfekcyjny. Gotowy ze
wszystkimi udogodnieniami będzie
na pewno w kolejnym sezonie. Nie
mniej jednak już teraz nasi zawodnicy tutaj trenują i mogą korzystać
z całej infrastruktury. Trasa jest
wyłącznie do ich dyspozycji, dzięki
temu możemy zamontować bramki, które normalnie przeszkadzają
ludziom jeżdżącym na nartach.
W planach jest też zatrudnienie

Za rozwój projektu kciuku trzyma Polski Związek Narciarski.

zagranicznych szkoleniowców oraz
budowa zaplecza technicznego dla
szkoły sportowej. Dzieci i młodzież
będą się mogli skupić tylko na treningu – mówi Rafał Leśkiewicz. Oprócz
tego będzie też prowadzony nabór
do klasy sportowej w narciarstwie
alpejskim na rok szkolny 2013/14.
Zajęcia od września będą odbywać
się w szkole prowadzonej przez Fundację Św. Królowej Jadwigi.
Działania Fundacji Na Rzecz
Harmonijnego Współistnienia

Radość zawodników CS Pilsko Race Team po udanych występach.

Człowieka i Przyrody w Beskidach
dotyczące młodych narciarzy mogą
liczyć na pełne poparcie Mariana
Czarnoty, wójta gminy Jeleśnia oraz
Leszka Łazarczyka, nowego właściciela Pilska. Za rozwój projektu
kciuki trzyma również Polski Związek Narciarski. – Przede wszystkim
ważne jest to, że młodzi ludzie
mają możliwości, żeby realizować
swoją pasję. Nam może się za to
udać znaleźć duży talent, który
będzie miał odpowiedni warunki
do rozwoju. Dzięki temu jest spora
szansa, że nasi narciarze w przyszłości będą mogli odnosić sukcesy
– podkreśla Rafał Leśkiewicz,
wiceprezes fundacji.
Jeżeli młodzi zawodnicy zaczną
odnosić sukcesy, to może w Polsce
pojawią się też większe pieniądze
na narciarstwo alpejskie. W końcu
Małysz i Kowalczyk też najpierw
wygrywali, a dopiero potem doczekali się sponsorów. Olimpijski medal
to wielkie marzenie, ale przecież
czasu na przygotowanie jest jeszcze
bardzo dużo.

