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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Dramat w Karakorum
Tragedią polskich himalaistów poruszony
jest cały świat. Pokonał ich szczyt Broad
Peak. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski
pozostaną tam na zawsze. To wyprawa,
która zaczęła się sukcesem, a skończyła
ogromnym dramatem.
Choć górę zdobyli, to ona ich pokonała. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski uznani zostali za zmarłych. Pozostali polscy himalaiści – Adam Bielecki i Artur Małek – opuścili
już bazę. Przed nimi blisko 70 km marszu.
Z wyprawy na Broad Peak do kraju powinni wrócić 20 marca. Na przełomie czerwca
i lipca ma wyruszyć specjalna wyprawa na
Broad Peak, której celem będzie odnalezienie ciał Tomasza Kowalskiego i Macieja
Berbeki, którzy zginęli w czasie zejścia
ze szczytu..
Nietypowa mapa w Katowicach
Mapy miast województwa śląskiego bywają
różne. Drogowe, turystyczne, pokazujące ścieżki rowerowe czy zapraszające na
sportowe obiekty. Ta, która powstaje w internecie, to swoista mapa „pól minowych”.
A tych – w postaci psich kup – po stopnieniu
śniegu jest mnóstwo.
Mapa psiej infrastruktury w Katowicach,
pokazuje właścicielom czworonogów,
gdzie mogą znaleźć specjalne kosze na
psie odchody. Mapa jest interaktywna,
a więc każdy, komu czystość miasta leży
na sercu może na niej nanieść nowe punkty,
w których w Katowicach znajdziemy psią
infrastrukturę, czy nawet zwykłe kosze na
śmieci. Pokazuje również miejsca, gdzie
właściciele psów pomyli chodniki czy trawniki z wychodkami, czyli tam, gdzie trzeba
przemykać się slalomem, aby nie wdepnąć
w to i owo. Pod adresem www.communitymaps.org.uk uruchomiono mapę, na której
można nanosić swoje spostrzeżenia, a także propozycje, gdzie kosze na psie kupy
powinny się znaleźć. Jak policzyli pomysłodawcy projektu, w całych Katowicach jest
zaledwie 105 takich pojemników. Szczególnie w śródmieściu, gdzie jest najmniej
terenów zielonych, ważne jest, aby były one
zlokalizowane w miejscach najbardziej pożądanych przez właścicieli psów.
Karta edukacyjna
To pierwszy taki przykład w województwie
śląskim. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach w życie
wchodzą karty szkolne. To jednocześnie
karta identyfikacyjna, ale i płatnicza.
Kartę identyfikacyjną, która jest jednocześnie kartą płatniczą przygotował dla
świętochłowickiej szkoły jeden z banków.
Zbliżeniowa karta będzie wykorzystywana
do identyfikacji uczniów, kontroli wstępu
na teren szkoły oraz dokonywania płatności elektronicznych. Uczniowie otrzymają
tzw. karty przedpłacone. Jednocześnie
bank wyposażył szkołę w oprogramowanie oraz urządzenia kontrolujące dostęp
do pomieszczeń szkolnych, czyli czytniki
kart. System identyfikacyjny, w ramach
którego działają karty szkolne będzie
rejestrował liczbę wejść i wyjść każdego
ucznia. Dzięki temu nauczyciele i rodzice
będą mieli pewność, co uczniowie robią i czy na pewno byli w szkole. Karta
chociaż niepozorna, ma zwiększyć także
bezpieczeństwo szkolnej placówki. Ma
bowiem ograniczyć wchodzenie na teren szkoły osobom niepowołanym. Karty
mają także nadrukowany, specjalnie dla
szkoły zaprojektowany wizerunek, dzięki
czemu mają być również szkolnym identyfikatorem.
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Spór o budowę drogi S1

Zagrozi szkole, cmentarzowi i kopalniom. Zabrać może
też miejsca pracy. Planowana
budowa drogi ekspresowej S1
z Mysłowic do Bielska-Białej
poróżniła śląską gminę Miedźna
i małopolskie Brzeszcze. Mieszkańcy obu z nich nie chcą widzieć
trasy szybkiego ruchu na swoim
terenie. Najchętniej widzieliby ją
za to u sąsiadów. Choć fala protestów objęła już tysiące osób,
inwestor przekonuje, że wyjścia
nie ma, bo droga jest potrzebna
zarówno mieszkańcom Śląska,
jak i Małopolski.
– Ta droga, jeśli dobrze umiem
czytać te mapy przedłożone na

konsultacjach, bezpośrednio będzie
dotykała ogrodzenia szkolnego.
Będzie tutaj plac budowy – mówi
Teresa Kłeczek, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Miedźnej. Plany
budowy trasy S1 z Mysłowic do
Bielska przez gminę Miedźna
poruszyły rodziców uczniów
szkoły podstawowej. Aneta Wojtala, mama Amelii, tak jak ponad
trzy tysiące innych mieszkańców
gminy, podpisała się pod protestem przeciwko ekspresówce w ich
miejscowości: – To bezpośrednio
zagraża bezpieczeństwu wszystkich
naszych dzieci z Frytka i Gilowic.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby
ta droga przebiegała przez naszą

miejscowość.
Stanowcze „nie” mówi też wójt,
bo, aby trasa tu powstała wyburzyć
trzeba ponad 40 domów. Przeszłaby nie tylko obok szkoły, ale też
estakadą nad cmentarzem. – To
jest droga, która zostanie wybudowana, ale nie rozwiąże problemów
komunikacyjnych Śląska. Chociażby zatłoczonej drogi nr 44 relacji
Tychy – Bieruń-Nowy, Bieruń-Stary i Oświęcim – zaznacza Bogdan
Tarnowski, wójt gminy Miedźna.
Protest mieszkańców został wysłany do ministerstwa transportu,
ale takie apele wysłały też sąsiednie gminy. Bo póki co warianty
przebiegu S1 są cztery. Wariant
A biegnie przez Miedźną przecinając gminę na pół. Pozostałe trzy
projekty w ten sam sposób traktują
sąsiednie Brzeszcze. Również w tej
gminie planowana ekspresówka
wśród mieszkańców wzbudza
strach. – Jeżeli ten wariant byłby
wybrany, to nie tylko te trzy tysiące pracowników straci pracę,
ale jeszcze wszystkie firmy około
górnicze – uważa Andrzej Dyrdoń,
KWK „Brzeszcze”.
Droga miałaby bieg przez
pola górnicze. A to ograniczyłoby możliwość wydobycia
węgla i ży wotność kopalni.
Górnicy w sprawie blokowania

planu budowy S1 zebrali ponad
cztery tysiące podpisów. – Liczę
na rozsądek, odpowiedzialność
tych ludzi. Generalna Dyrekcja
ma nie szkodzić ludziom, bo ta
droga jest dla nas – stwierdza
Stanisław Kłys, inicjator akcji
protestacyjnej w Brzeszczach.
Szkody dopiero teraz liczyć zaczyna Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic.
Jeśli z ulgą odetchną Brzeszcze
i wygra wariant A, to stracą na
tym oni. – Krótko mówiąc, nie
będziemy mieć dostępu do znacznej ilości węgla. Tym samym
ludzie nie będą mieć pracy – wyjaśnia Ewa Szpejna, PG Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach.
Generalna Dyrekcja Dróg twierdzi, że problem dostrzega, ale nie
widzi innej możliwości, jak budowa
S1. – Jest coraz więcej głosów, które
mówią – tak chcemy budowy tej
drogi. Wybudowanie tej drogi, to
jest szukanie kompromisu między
wszystkimi, którzy są zaangażowani
– podkreśla Dorota Marzyńska-Kotas, GDDKiA w Katowicach. Kolejne
protesty dowodzą, że o kompromis
będzie niezwykle trudno. Rozmowy
ze wszystkimi z zainteresowanych
gmin mają odbyć się w maju w Warszawie. Budowa drogi ma ruszyć
w przyszłym roku.

Sosnowiecki hokej nad przepaścią
Pożyczki na lichwiarski procent ukrywane przed radą nadzorczą i władzami miasta, ponad milion złotych zadłużenia
i wielomiesięczne zaległości
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym.
To obraz hokejowego Zagłębia
Sosnowiec, jaki wyłonił się po
kontroli w klubie. Klubie, który
stanął nad przepaścią, bo dzisiaj
nikt świadomie nie jest w stanie
zapewnić, że aktualny sezon nie
jest ostatnim.
Hokeiści sosnowieckiego Zagłębia zostali na lodzie, po tym
jak do zera miał ograć ich sam
prezes klubu. – Myślę, że każdy ma
w głowie już jakiś plan, co będzie
robił, czy będzie szukał klubu, czy
pójdzie gdzieś do pracy – mówi
Krzysztof Podsiadło, trener Zagłębia Sosnowiec. Niewykluczone,
że aktualny sezon dla sosnowieckiego klubu jest tym ostatnim.
I choć wiele na to wskazuje, to na
razie, takiej myśli do siebie nikt nie
dopuszcza. – To jest mój ukochany
klub, chciałbym by nadal istniał –
oznajmia Adrian Duszak, zespół
juniorów Zagłębia Sosnowiec.
– Dzieci są rzeczywiście za hokejem niesamowicie. Odradzałem
wnuczkowi grę, a on stwierdził, że

będzie grał. Chce chodzić na hokej,
dlatego z nim jeżdżę dzień w dzień
– dodaje Bogusław Stachurski, kibic Zagłębia Sosnowiec.
Niestety czas mecenatu już
dawno minął. Klub od jakiegoś
czasu pod względem finansowym
stał nad przepaścią. Teraz postawił
krok w przód. Obraz spółki, jaki
wyłonił się po kontroli rady nadzorczej jest katastrofalny. Wstępne
informacje mówiły o blisko dwumilionowym zadłużeniu. – To jest
nieprawda. Jest niewiele ponad
milion złotych długów. Wykryliśmy to po wstępnych badaniach

dokumentacji finansowej – informuje Grzegorz Dąbrowski,
prezes rady nadzorczej Zagłębia
Sosnowiec. Odpowiedzialny za
całe zamieszanie ma być były już
prezes. Prokuratura prowadzi
śledztwo. – Miał doprowadzić do
niegospodarności, polegającej na
zawieraniu umów szkodliwych
dla spółki – wyjaśnia Mirosław
Miszuda, Prokuratura Rejonowa
Sosnowiec-Północ w Sosnowcu.
Chodzi o pożyczki na wysoki
procent, jakie miały być ukrywane
przed radą nadzorczą i władzami
Sosnowca, a także wielomiesięczne

zaległości w ZUS-ie i Urzędzie
Skarbowym. – W moim głębokim
przekonaniu należy znaleźć prezesa, który odpowiedzialnie zajmie
się hokejem, dofinansować klub
i sosnowiecki hokej musi trwać
dalej – zaznacza Maciej Adamiec,
radny Sosnowca. Plan opozycji,
która szumnie zorganizowała
konferencję ratunkową z tematem
hokeja na świeczniku, jest nawet
dobry. Rujnuje go tylko pytanie: jak?
– Panowie i panie nie mają żadnych
argumentów, którymi mogliby się
pochwalić, mogliby nam przedstawić.
Nie mają również żadnego programu
naprawczego – zaznacza Rafał Łysy,
rzecznik UM w Sosnowcu.
Akurat ten przydałby się bardzo, bo poza gigantycznym długiem, który już jest, na normalne
funkcjonowanie klub potrzebuje
jeszcze dodatkowo około 2 milionów złotych. Na sponsorów
raczej nie ma co liczyć. – Jeżeli nie
mamy Orlenu, miedzi, a mamy
kopalnie, które ledwo wiążą koniec
z końcem, to nie przyjdą, bo nie
ma w Sosnowcu takiego dobrego
wujka, który by ewentualnie wsparł
Zagłębie – stwierdza Włodzimierz
Sowiński, dziennikarz Sportu.
I byłoby dobrze, gdyby nie był to
jedynie wujek – dobra rada.
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Saperzy w Pyrzowicach z pełnymi rękami
Bomba. Słowo, które zazwyczaj
rozgrzewa do czerwoności atmosferę wśród pracowników każdego
lotniska. Tym razem jednak w
Pyrzowicach nikt nie czuje się zaskoczony ich obecnością. Materiały
wybuchowe nie zostały tu podłożone, a zrzucone kilkadziesiąt lat
temu. Teraz odkryto je przy okazji
największej inwestycji w historii
katowickiego lotniska – budowy
nowego pasa startowego.
Dziesiątki pocisków w ostatnich
tygodniach znaleziono w sąsiedztwie
pasa startowego w Pyrzowicach. Jak
zapewnia zarządca lotniska powodu
do obaw jednak nie ma. – Absolutnie
nie grozi to pasażerom. Gdyby oczywiście zaistniała taka sytuacja, żeby
stwierdzono, że jest jakiś większy pocisk,
ale jak do tej pory nigdy nie znaleziono
większego niż taki artyleryjski pocisk
– wyjaśnia Cezary Orzech, rzecznik
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. Wybuchowy arsenał
odkryto przy okazji rozpoczęcia prac
przygotowawczych przy budowie
nowej drogi startowej na lotnisku.
Władze międzynarodowego portu
w Pyrzowicach takich niespodzianek
się spodziewały, ale zaskoczeniem
była ich ilość. Przed pojawieniem się

tu ciężkiego sprzętu wszystko, co niebezpieczne trzeba wyciągnąć z ziemi.
– Koszty rozpoznania saperskiego są
ujęte w ofercie. Zawsze to wpisujemy
do specyfikacji. Utylizację tych większych niewybuchów to jest już sprawa
związana z jednostką saperską z Gliwic,
która to realizuje zgodnie z przepisami
– tłumaczy Bartosz Bednarczyk, dyr.
ds. inwestycji, Katowice Airport.
Nowy pas startowy kosztować
będzie Pyrzowice 150 milionów złotych. Inwestycje wykonuje Budimex.
Przedstawiciele firmy przekonują, że
problem niewybuchów zostanie na
czas rozwiązany i nie będzie miał
wpływu na termin ukończenia budowy. Wojskowi saperzy dodają jednak,

tego typu operacje wymagają dużej
cierpliwości. – Rzadko się zdarza,
żeby jakiś pocisk nie zdetonował. Jest
to oczywiście związane z wiekiem tych
pocisków, one leżą już lata w ziemi,
niektóre już nawet 70 lat. Ale większość tych pocisków po przyłożeniu
materiału wybuchowego, który jest
potrzebny do zainicjowania wybuchu, detonuje – opowiada st. chor.
Ryszard Szymkiewicz, 28. Patrol
Rozminowywania w Gliwicach.
Obecność pocisków na lotnisku, to
nie przypadek. Najwięcej działo się
tu na początku drugiej wojny światowej. Wtedy Pyrzowice były bazą
niemieckiego lotnictwa. Do dziś,
gołym okiem, widać w tym miejscu

i te ślady przeszłości. Między innymi
na skrzyżowaniu dwóch poniemieckich dróg startowych. To tu testowano najnowocześniejsze maszyny
Luftwaffe. Nic więc dziwnego, że
lotnisko w Pyrzowicach było często na muszce aliantów. – Na tym
lotnisku w czasie II wojny światowej
stacjonowały dywizjony, które miały
bronić GOP-u przed nalotami sił
alianckich. Z pewnością to lotnisko
było wielokrotnie bombardowane
– mówi Piotr Adamczyk, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice.
Teraz przyszedł czas na ostateczne rozprawienie się z historią.
To naturalna konsekwencja rozwoju,
wciąż rozbudowującego się lotniska.

Kopernik pod lupą prokuratury
Duże emocje wokół Zagłębiowskiego Centrum Rozwoju
Nauki i Technologii Kopernik.
Ta miejska spółka wywołuje spore kontrowersje już od samego
początku swojego istnienia.
Oskarżenia o nepotyzm i wykryte nieprawidłowości finansowe podgrzewają atmosferę
w Będzinie.
Strumień pieniędzy, na który
liczyli już na pewno ich nie zaleje,
bo choć Centrum Kopernik miało
się otworzyć na unijne dotacje,
samo generowało straty. – Możemy mówić o nawet kilkudziesięciu
tysiącach zł w postaci różnych
zleceń, dziwnych opinii i konsultacji, które ten podmiot miał robić
dla powiatu będzińskiego – mówi
Henryk Postel, radny powiatowy
z Będzina. Postawione właśnie
w stan likwidacji Zagłębiowskie
Centrum Nauki Kopernik, to
w Będzinie teraz temat numer
jeden. Nie tylko ze względu na
finansowanie tej instytucji, ale

i strukturę zatrudnienia. Według
niektórych radnych Centrum Kopernik faktycznie powstało nie w
celu pozyskiwania unijnych środków, ale by dać pracę członkom
rodzin tutejszych urzędników.
Funkcję dyrektora pełniła tu żona
wicestarosty, a to starostwo finansowało spółkę. – Na sesji padły
słowa o wpływaniu na skarbnika
powiatu przez członka zarządu
w sprawie płatności faktur dla spółki Kopernik – informuje Adam
Szydłowski, radny powiatowy
z Będzina.
I choć teraz podległy wicestaroście skarbnik o ewentualnych
naciskach przed kamerą nie chce
rozmawiać, poza nią przyznaje,
że sprawy finansowe spółki były
prowadzone bez jego wiedzy:
– O samych finansach spółki mi
trudno powiedzieć. Nie wiem nic,
dlatego że finanse spółki, żeby
ocenić, to trzeba mieć dostęp do
dokumentów spółki. Wicestarosta będziński przekonuje, że

zamówione w spółce Kopernik
przez urząd analizy naukowe, za
które zapłacono ponad 100 tysięcy
złotych były potrzebne, choć na
razie z nich nie skorzystano. To
częsta choć niezdrowa praktyka
w śląskich i zagłębiowskich samorządach, przekonują eksperci
ze Stowarzyszenia Bona Fides.
– Tam mogą być obsadzani znajomi i rodziny. Ważne, żeby radni
przyglądali się takim sprawom
– uważa Grzegorz Wójkowski,
Stowarzyszenie Bona Fides.
Starosta broni też swej żony, choć
ta dyrektorem będzińskiego Kopernika została bez konkursu. – Przeglądano kwalifikacje wszystkich kandydatów, które były. Akurat nie mam nic do
zarzucenia, proszę zerknąć w doświadczenie mojej małżonki i wykształcenie.
Jest ono jak najbardziej kierunkowe do
tego typu działań – uważa Mariusz
Kozłowski, wicestarosta będziński.
Te działania zdaniem będzińskich
radnych spółce jednak szkodziły.
W tej sprawie dwóch z nich złożyło

Silesia Informacje
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Silesia Cafe
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już doniesienia do prokuratury, gdzie
możemy przeczytać między innymi:
defraudacja publicznych środków
stała się udziałem wysoko postawionych urzędników, którzy winni stać
na straży finansów powiatowych.
Prokuratura zbada też sprawę
domniemanych nacisków wicestarosty na skarbnika. – Rozpoczniemy procedurę wyłączeniową od
prowadzenia tej sprawy. Chodzi
o to, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o to, że prokuratura działa
na korzyść pracowników urzędów
– tłumaczy Monika Jankowska,
Prokuratora Rejonowa w Będzinie.
A ci bronią się przed stawianymi
im zarzutami. – Nic takiego nie
miało miejsca i to o czym mówi
treść samego postępowania z mojego punktu widzenia jest po prostu
kłamstwem – odpowiada Mariusz
Kozłowski. Czyszczenie powiatowej kasy z publicznych pieniędzy
i nepotyzm, albo nieczysta gra
radnych o władzę. Werdykt w rękach prokuratury.

W skrócie z
Druga odsłona procesu Katarzyny W.
W katowickim sądzie odbyła się druga
rozprawa w procesie Katarzyny W. Kobieta
oskarżona jest o zabójstwo swojej córki,
półrocznej Magdy. To jedna z najbardziej
kontrowersyjnych, a na pewno najbardziej
medialna sprawa ostatnich lat.
Przed sądem stanęli pierwsi świadkowie.
Wśród nich miał znaleźć się Krzysztof Rutkowski. Prywatnego detektywa jednak w Katowicach nie było, bo przebywał za granicą
i wyjaśnienia przed sądem złoży w innym terminie. Przed sądem stanęli za to w charakterze
świadków, jeden z dziennikarzy oraz Tomasz
M. – znajomy męża Katarzyny W., który pomagał wynosić wózek z dziewczynką w dniu
rzekomego jej porwania. Na sali nie zjawili się
dwaj zakonnicy z klasztoru, w którym służyła
Katarzyna W. Dziennikarz, który zeznawał
miał przekazać nagrania, na których są utrwalone rozmowy małżeństwa podczas pobytu
w mieszkaniu w Łodzi, krótko po zniknięciu
Madzi. Co było na nagraniach – tego przesłuchany mężczyzna nie mógł ujawnić po
wyjściu z sali sądowej. Nie chciał także odpowiedzieć na pytanie, czy zapis rozmów może
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy
Katarzyna W. zabiła swoją córeczkę. W sumie
katowicki sąd zamierzał przesłuchać 8 osób,
między innymi sąsiadów małżeństwa oraz
przyjaciół męża Katarzyny W. – Bartłomieja.
18 lutego – kiedy ruszył proces – odczytano
skróconą wersję aktu oskarżenia. Zarzuca się
w nim Katarzynie W. zabójstwo swojej 6-miesięcznej córeczki oraz tworzenie fałszywych
dowodów w sprawie przeciwko innym osobom. Kobieta nie przyznała się do winy.
W Sosnowcu można już
wyrobić paszport
Jedne zamykają, inne otwierają. Mowa
o terenowych biurach paszportowych.
W Sosnowcu paszport można już wyrobić
od początku do końca, załatwiając wszystkie formalności w jednym miejscu. Wszystko za sprawą nowo otwartej delegatury
paszportowej, która dla petentów czynna
będzie trzy razy w tygodniu.
– W tej chwili jesteśmy na etapie reorganizacji struktury paszportowej w województwie
śląskim. Będą utworzone do końca czerwca
tego roku nowe jednostki wojewody śląskiego. W tej chwili jest siedemnaście punktów
paszportowych zlokalizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, natomiast
docelowo, całą obsługę kompleksowo będą
prowadzić pracownicy wojewody – wyjaśnia
Magdalena Szewczuk-Szturc z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Arkadiusz Godlewski rezygnuje
„Koalicja interesu posiada kwalifikowaną
większość w Radzie Miasta Katowice. Nie
służy to dobrze miastu i jego mieszkańcom.
W takiej sytuacji nie mogę w dalszym ciągu pełnić funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Katowice, legitymizującego swoją
osobą poczynania nowej koalicji” – napisał
w oświadczeniu Arkadiusz Godlewski i złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
Oświadczenie katowicki radny zamieścił na
swoim blogu oraz na swoim profilu na Facebooku. Jak czytamy w dokumencie, zgodził
się na pełnienie tej funkcji, mając nadzieję
na transparentność działań katowickich
władz i konstruktywną dla mieszkańców
i miasta pracę włodarzy Katowic. Rada Miasta wybrała już nowego przewodniczącego.
Został nim Jerzy Forajter z ugrupowania
Piotra Uszoka. Przypominamy, że obecnie
stolicą województwa śląskiego rządzi koalicja w składzie Forum Samorządowe Piotra
Uszoka, Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej.
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Kobieta oryginalna wybrana
W minioną niedzielę, 10 marca rozstrzygnięty został piąty już konkurs na „Oryginalną
Kobietę Śląska Cieszyńskiego”. Tym razem ﬁnał plebiscytu zorganizowany został
w kompleksie Zagroń w Istebnej.
W finałowej piątce znalazło się
pięć pań – Aneta Pońc z Goleszowa,
Czesława Itner z Cieszyna, Władysława Magiera z Cieszyna, Anna Łacek
z Jaworzynki oraz Danuta Cieślawska
z Istebnej. Wszystkie kandydatki swymi niecodziennymi cechami osobowości pokazały, że nieprzypadkowo
znalazły się w ścisłym finale. Niestety,
regulamin konkursu wymagał, by
wskazać tę jedną...
Ostatecznie, głosy internautów
oraz jury w składzie Danuta Horowska (redaktor naczelna „Głosu Ziemi
Cieszyńskiej”), Wojciech Tatka (założyciel portalu internetowego ox.pl)
oraz komisarz konkursu Lucyna
Ligocka-Kohut zdecydowało, że
w tym roku pamiątkową statuetkę
wykonaną przez Justynę Łodzińską
wraz z tytułem „Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego” otrzyma
Aneta Pońc.
Aneta Pońc wraz z mężem prowadzą w Goleszowie Etno Chatę
Topolej, która słynie z unikalnych

fot. archiwum prywatne

Maciej Rzońca

Laureatki plebiscytu od lewej: Danuta Cieślawska, Czesława Itner, Aneta Pońc, Anna Łacek i Władysława Magiera.

imprez, koncertów i wspaniałej atmosfery.
Jeden z internautów głosujących
na panią Anetę tak uzasadnił swój

wybór: „Pani Aneta to niezwykle
aktywna osoba, o szerokich horyzontach kulturalnych, zdumiewających zdolnościach organizatorskich,

nieustającym głodzie podróżowania
połączonym z bezdennym pragnieniem poznawania ludzi, ich
kultury i dusz. Nigdy nie zdarzyło

mi się zobaczyć jej bez uśmiechu
jak również nigdy nie widziałem,
by potrafiła spocząć spokojnie na
dłużej niż 5 minut”. Inny napisał:
„byłam absolutnie zachwycona
tym jak Aneta w każdym swoim
geście i zachowaniu promuje lokalne
tradycje. Była ubrana w oryginalny
stój ziemi cieszyńskiej oraz miała
kilka zapasowych strojów dla dzieci
(m.in. mojej dwuletniej córeczki).
Nauczyła mnie oraz moją rodzinę
z Poznania śpiewać typowo cieszyńską kolędę”. Podobnych wpisów jest
dużo więcej...
Sama laureatka zapytana o to,
dlaczego jej zdaniem otrzymała
tytuł odpowiedziała skromnie –
„myślę, że ten tytuł otrzymałam za
oryginalność, która w moim przypadku pochodzi z serca dla innych
ludzi, no i pewnie za uśmiech.
Finał konkursu uświetnił ponadto pokaz kolekcji mody przygotowany przez Annę Drabczyńską, projektantką z Bielska-Białej.
Modelkami były mieszkanki gminy Istebna.

Nowa kolejka zastąpi Elkę
Kilka dni temu oﬁcjalnie rozpoczęła się budowa nowej kolejki linowej w Parku Śląskim. Stara Elka odeszła w przeszłość,
zastąpi ją nowoczesna i jedyna taka w Polsce konstrukcja.
Michalina Bednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
Mówi się, że to rewitalizacja
starej, wszystkim dobrze znanej
Elki, ale to, co obecnie dzieje się
w Parku Śląskim jest całkowicie
nową inwestycją. Nowa, napowietrzna kolejka zastąpi popularną „Elkę”, która przez 40 lat
była jednym z najbardziej atrakcyjnych obiektów wtedy jeszcze
w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku. Kiedy pytano,
z jakich atrakcji można skorzystać w WPKiW, jednym tchem
wyliczało się Wesołe Miasteczko,

Planetarium, ogród zoologiczny
oraz właśnie kultową już dziś Elkę.
„Elka”, której nazwa pochodziła od pierwszych liter słów
Elektryczne Linowe Koleje została
uruchomiona we wrześniu 1967
roku. Wtedy była wyciągiem krzesełkowym i kursowała po parku
na trzech odcinkach. Pasażerowie
pokonywali trasę Elki o długości
5,5 km trzema odcinkami połączonymi w trójkąt. Wystarczyło
przejść zaledwie kilka metrów
i można było podróżować kolejnym odcinkiem. Największym
urokiem Elki było to, że na krzesełkach pasażerowie mieli żywy

kontakt z naturą, dlatego też teraz
nie zrezygnowano z krzesełek.
Nowa Elka pobiegnie swoim
historycznym szlakiem, przynajmniej w pierwszym etapie. Pierwszy przystanek to Stadion Śląski,
a ostatni to Wesołe Miasteczko
– Będzie to szczególna konstrukcja.
Nowa Elka będzie miała nieco ponad 2,2 tys. m długości, a gondole
będą poruszać się z maksymalną
prędkością 5 metrów na sekundę
– mówi Bogdan Tarko, prezes firmy Doppelmayr Polska, która jest
odpowiedzialna za budowę kolejki.
Budowę całkiem nowej inwestycji rozpoczęto od postawienia
fundamentów pod stację Stadion Śląski. Zgodnie z planami
Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku najpierw zostanie
zrewitalizowany główny, dwukilometrowy odcinek łączący Wesołe
Miasteczko ze Stadionem Śląskim.
Wyburzono już pozostałości po
starej Elce w tamtym miejscu.
Lokalizacja nowych podpór jest
analogiczna z miejscem istniejących podpór likwidowanej kolejki.
Stare podpory i fundamenty zostały rozebrane. Za nową stacją
ustawiony zostanie duży garaż,

w którym będą przechowywane
gondole i krzesełka.
W przyszłości Elka ma być jeszcze dłuższa. Planowane jest uruchomienie kolejki także do Planetarium
Śląskiego. Nie zmieni się jej nowy
charakter, który jest unikatowy
w tej części Europy – Budowana
kolej rzeczywiście nosi nazwę „mieszana” lub „łączona”, a to z powodu,
że pojazdami są zarówno krzesła jak
i gondole. Pasażer ma możliwość
wyboru jazdy: krzesłem lub gondolą,
jak komu wygodniej. Krzesła będą
4-osobowwe, a gondole 8-osobowe.
W Polsce będzie to pierwsza kolej
tego typu. W innych krajach ten typ

kolei nosi nazwę „combi” – wyjaśnia
Bogdan Tarko.
Kolejka będzie miała dokładnie długość 2185 metrów długości.
Prędkość jazdy wynosi maksymalnie pięć metrów na sekundę,
a przepustowość to 861 osób na
godzinę. Kolejka będzie się składać
z trzydziestu krzeseł i piętnastu
gondoli. Czas przejazdu przy pełnej prędkości wyniesie nie więcej
niż 8,25 minuty. Prace pochłoną
około 34 mln zł. Kolejka ma być
gotowa latem. Planowane przekazanie do eksploatacji to trzeci
kwartał 2013 roku, wykonawcy
stawiają na miesiąc sierpień.
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Elektroniczna książka
Czy jest możliwe podłączenie zwykłej, drukowanej książki to komputera? Studentowi z Gliwic
się to udało! Jego wynalazek łączy w sobie funkcje e-booka i przyjemność z czytania słów
zapisanych na papierze.

Marzenie początku
XX wieku

Elektrobiblioteka to eksperyment, a zarazem próba sprawdzenia, czy uda się połączyć czytanie
książki z czytaniem z ekranu
komputera. – Już na początku
XX w. przewidywano rozwój druku i książki w stronę urządzeń
elektrycznych, stad też pomysł
na elektrobibliotekę –wyjaśnia Waldemar Węgrzyn,
projektant z Gliwic.
Ja k p o d k re ś l a ,

Elektrobiblioteki. Młody projektant musiał następnie znaleźć
czytelne dla odbiorcy elementy
przejścia, które miałyby swoje
odpowiedniki w obu mediach –
książce i komputerze, czyli np.
linki a przypisy lub przewijany
ekran a kolejne rozkładówki.

Kabel USB i farba
przewodząca prąd

Próba połączenia właściwości
i mechanizmów charakterystycznych dla druku i mediów cyfrowych powiodła się. Jej głównym
celem było zestawienie ze sobą
dwóch odmiennych technologii
– tradycyjnej i innowacyjnej. Absolwent ASP udowodnił, że połą-

fot. Krzysztof Szewczyk

Elektrobiblioteka to praca
dyplomowa zrealizowana przez
Waldemara Węgrzyna z Gliwic,
obecnie już absolwenta Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Jak
działa? Jej celem było połączenie
tradycyjnej książki z interfejsem
komputerowym. To rodzaj eksperymentu obejmującego elementy
projektowania graficznego, elektroniki, programowania oraz technik
drukarskich i introligatorskich. Nie
jest to jednak zwykły e-book, czyli
książka elektroniczna, której treść
zapisana w formie elektronicznej.
Choć e-booki są przeznaczone do
odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze czy tablecie,
projekt studenta wcale nie odrzuca
tradycyjnej książki.

takie połączenie ma głównie
ułat w ić pracę z tradycy jną
książką. – Kiedy pisałem swoją pracę magisterską, czytałem
wiele książek, ale po każdych,
powiedzmy pięciu stronach i tak
musiałem sięgnąć do komputera,
aby sprawdzić przypisy, cytaty,
nazwiska, biografie i były to dla
mnie bardzo męczące – opowiada
Waldemar Węgrzyn.
Tytuł projektu nawiązuje do
fragmentu wizjonerskiego manifestu opublikowanego w latach dwudziestych przez El Lissitzkiego.
Ten projektant już na początku XX
wieku przewidywał, że drukowane
na papierze teksty mogą znaleźć
swoją kontynuację w elektronicznych bibliotekach. Praca nad
kolejnymi wersjami obejmowała
opracowanie metody połączenia
książki z komputerem. Pierwsze
próby obejmowały podłączenia
do prądu Rozmówek bułgarskich, aż w końcu udało
się stworzyć prototyp

fot. Anna Lorenc (1 i 2)

Michalina Bednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

czenie ich wszystkich f u n k c j i
jest możliwe.
Mechanizm działania elektronicznej książki nie jest skomplikowany. Pod względem technicznym,
Elektrobiblioteka wykorzystuje prostą zasadę działania książki jako zestawu kolejno ułożonych stron. Gdy
otwieramy książkę w odpowiednim
miejscu, zastosowanie obwodu
elektrycznego, nadrukowanego
farbą przewodzącą prąd umożliwia wykrycie otwartej rozkładówki,

pr z e sła n ie
o niej informacji do urządzenia i w efekcie
wyświetlenie obrazu
z odpowiedniej strony
na ekranie komputera.
Dodatkowo na ilustracje
znajdujące się w tradycyjnej
książce nadrukowano czujniki wrażliwe na dotyk. – Każda
strona jest osobnym obwodem elektrycznym, dzięki temu, że zadrukowana została srebrną farbą, przewodzącą prąd – tłumaczy Waldemar
Węgrzyn. – W momencie, kiedy
otworzymy książkę to prąd pomiędzy
tymi stronami przestaje płynąć. Wtedy zamontowany w książce system
elektroniczny sprawdza, która strona
jest otwarta i przesyła te dane do
komputera. Dzięki temu na ekranie
widzimy to, co jest w książce – dodaje
wynalazca.

Jeden dotyk papieru

To jednak nie wszystko. Na
ekranie dodatkowo jesteśmy w stanie oglądać filmy, animacje i różne
inne materiały, które rozwijają

treść książki. – Działa to w ten
sposób, że na papierze dotykamy
różnych elementów dotykowych
– grafiki czy przypisów – które
rozwijają swoją treść dopiero na
ekranie komputera. Zamiast kabla, w książce można zamontować
bluetooth i wtedy rozsiadamy się
z książką na kanapie, a na ekranie widzimy wszystkie potrzebne
informacje – wyjaśnia projektant.
Do komunikacji z komputerem
wykorzystano moduł Teensy 2.0.
Ostatecznym efektem eksperymentu jest 32-stronicowa książka
i towarzysząca jej witryna www.
elektrobiblioteka.net. Obie części
mogą funkcjonować niezależnie
jako samodzielne publikacje.
Ponadto w książkę wbudowano
interfejs USB umożliwiający
podłączenie jej do komputera
– razem ze stroną www tworzy
ona wydawnictwo składające
się zarówno z drukowanych na
papierze tekstów i ilustracji, jak
i z umieszczonych w sieci linków,
materiałów źródłowych i filmów
YouTube. Przewracając kolejne
kartki, czytelnik porusza się
jednocześnie po witrynie www
i odkrywa nowe możliwości
zwykłego druku.
Obecnie trwają prace nad
dalszym udoskonaleniem książki pod względem technicznym
i wykorzystaniem jej w kolejnych realizacjach.
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Dodatek Społecznego Ruchu Obrońców Pilska I

Czas na renesans Pilska!

W ciągu najbliższych kilku lat Ośrodek Narciarski Pilsko czeka prawdziwa rewolucja, która
ma zmienić Korbielów w jeden z najprężniejszych kurortów w Beskidach. A wszystko to dzięki
nowemu właścicielowi - spółce CTE, która na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku w drodze
przetargu kupiła kompleks od Gliwickiej Agencji Turystycznej za blisko 11 milionów złotych.
CTE jest spółką należącą do holdingu Linter Group. W dziedzinie
turystyki ma spore doświadczenie,
udokumentowane licznymi sukcesami. Posiada obiekty wypoczynkowe
nad morzem, na Mazurach, a parę lat
temu w beskidzkiej Istebnej uruchomiła kompleks Zagroń, który szybko stał się renomowanym centrum
wypoczynkowym – miejscem, gdzie
każdy znajdzie sposób na atrakcyjne
spędzenie czasu i podreperowania
zdrowia. Nowy inwestor chce tu zrobić
nowoczesny kurort. Ma być aquapark,
spa oraz nowoczesna narciarska infrastruktura. To nadzieja dla okolicznych restauratorów i hotelarzy, którzy
w Korbielowie przeżywają kryzys.

Ambitne plany
w zgodzie z naturą

Waszut, kierownik ośrodka.
Pilsko w najbliższych latach
ma się zamienić w nowoczesną
stację narciarską. A nowoczesna
w rozumieniu inwestora to taka,
która kładzie duży nacisk na ochronę
przyrody. – Kiedy po raz pierwszy
stanąłem pod Pilskiem nie wierzyłem,
że jestem w Polsce. Był środek zimy,
ze dwadzieścia stopni mrozu, śnieg
i słońce. Widok był tak piękny, że obiecałem sobie iż zadbamy o przyrodę tej
pięknej góry i pozbędziemy się stąd
wszystkiego, co ją niszczy – wspomina
Leszek Łazarczyk, jeden ze współwłaścicieli CTE.
Każda inwestycja prowadzona
więc będzie w oparciu ekspertyzy
określające jej wpływ na środowisko
naturalne. Ale to nie wszystko – trasy
mają być oświetlane dzięki zasilaniu
energii słonecznej, a stare – hałaśliwe
wyciągi zastąpione zostaną nowymi, z wyprzęganymi krzesełkami.
W planach są dwie, sześcioosobowe
kolejki krzesełkowe: z Polany Strugi
na Halę Miziową oraz z Kamiennej,
z okolic Jontka ponad halę Buczynka.
W miejsce orczyka na Kopiec, znaj-

Korbielów jest atracjyjny nie tylko dla narciarzy.

Pilsko, to jeden z największych
kompleksów narciarskich w Polsce.
ochroni roślinność tej części góry
Do zagospodarowania jest tu prawie
przed niszczeniem i zadeptywaniem.
20 kilometrów tras z 10. wyciągami
Konieczna
i miejscami wypoczynkowymi.
współpraca z gminą
Zaledwie po kilku miesiącach prac
– To czy do Pilska powróci okres
zakończyła się rozbudowa komplekświetności zależeć będzie w dużym
su hotelowo-wypoczynkowego „Pilstopniu także od mieszkańców
sko-Jontek”. Dotychczasowy
Korbielowa. Na pewno należy
obiekt powiększył się o zurozwinąć
atrakcyjną ofertę na
pełnie nową część, w której
Nowy inwestor chce tu zrobić nowoczesny kuro
rt.
lato,
ponieważ
zima trwa u nas
znalazła się duża sala reMa być aquapark, spa oraz nowoczesna narc
iarcoraz
krócej
i
trzeba przyciąstauracyjna oraz kilkanaście
ska infrastruktura. To nadzieja dla okoliczny
ch
gnąć
turystów
przez pozostałą
luksusowo urządzonych
restauratorów i hotelarzy, którzy w Korbielow
ie
cześć
roku
–
uważa
jeden ze
pokoi. W starej części Jontka
przeżywają kryzys.
współwłaścicieli firmy CTE.
całkowicie przebudowano
Wydaje się, że współpraca
basen oraz dodano saunę.
z miejscowymi władzami ma
W miejscu starych domków
szanse na dobre relacje. – Cieszę
letniskowych ma powstać kolejny dujący się ponad Halą Miziową
obiekt. – Plany są naprawdę poważne. prawdopodobnie pojawi się cało- się, że obiekty Pilska przejęła firma
Chcemy zrobić z tego miejsca ośrodek roczny wyciąg krzesełkowy, który z pomysłem, doświadczeniem poz prawdziwego zdarzenia – nie tylko spełni dwie funkcje: przyciągnie tu- partym sukcesami i zapałem. Zazimowy, ale całoroczny – mówi Janusz rystów na stok także latem, a do tego biegałem o to od dłuższego czasu,

ponieważ Ośrodek zaczynał już podupadać i zamiast przyciągać turystów,
bardziej ich odpychał – mówi Marian
Czarnota, wójt gminy Jeleśnia.
Miejscowi także cieszą się, że
Pilsko, po trzech nieudanych przetargach wreszcie znalazło nowego
właściciela. Skarżą się, że przez ostatnią dekadę gmina systematycznie
podupadała, parkingi, które jeszcze
przed dziesięciu, piętnastu laty
pękały w szwach, ostatnio świeciły
pustkami, a turyści zaglądali tu coraz
rzadziej. Nawet miłośnicy białego
szaleństwa omijali Korbielów, bo
starzejące się urządzenia wciąż się
psuły. – Turyści zawsze dzielą się na
trzy rodzaje tych co przyjeżdżają tu
pić, chodzić po górach i jeździć na
nartach. Znając inwestycje pana Łazarczyka wiem, że zrobi to na miarę
XXI wieku. Ja mu jak najlepiej życzę,
choć szkoda, że tak późno. Wszystko
tu jest tak stare, że pamięta chyba
jeszcze czasy PRL. Tyle, że turystów
jest o wiele mniej niż wtedy. Kiedyś,
przyjeżdżało tu przez weekend 5-7
tys. ludzi a teraz jak przyjedzie tysiąc,
to jest dobrze. Przyjezdni narzekają
że czasem trzeba iść zamiast jechać
i muszą się męczyć. Jednak nie chodzi
tylko o ośrodek, ludzie w portfelach
mają coraz mniej pieniędzy a jak
już przyjadą to wymagają warunków alpejskich – mówi Władysław
Wrzeszcz, właściciel karczmy Pod
Borami.

Pilsko nie tylko
dla narciarzy

W tym sezonie udało się zorganizowam m.in. zawody Pilsko Vertical 800.

Teraz ma być inaczej. Zarówno
mieszkańcy Jeleśni, jak i wójt nie
ukrywają, że wiele sobie obiecują po nowym właścicielu Pilska

– Unowocześnienie Ośrodka to
szansa dla całej gminy, ponieważ
w ten sposób napędzony zostanie
tak bardzo potrzebny nam ruch
turystyczny, a to z kolei sprawi, że
potrzebne będą nowe miejsca pracy
– wyjaśnia wójt Marian Czarnota.
Wójt co prawda liczy na CTE
i Pilsko, ale nie siedzi z założonymi
rękami. Gmina zaprosiła studentów
Politechniki Śląskiej aby zaprojektowali ciekawe tereny rekreacyjne
w centrum Korbielowa. Dwunastu
młodych architektów pracuje nad
pomysłem jak zagospodarować
centrum. Ich opiekun – dr inż.
arch. Jerzy Wojewódka podziela
opinię Leszka Łazarczyka, iż trzeba
przyciągnąć turystów też poza sezonem narciarskim. – Korbielów żyje
zimą, latem jest gorzej. Potrzebna
jest tu inwestycja, która przyciągnie
amatorów aktywnego wypoczynku
również w miesiącach, gdy nie ma
śniegu – zauważa architekt.
Miejscowi wierzą, że dzięki tym
wszystkim, wspólnym wysiłkom
turyści wrócą – To przepiękna
okolica a Polacy są nauczeni chodzić po górach – mówi z nadzieją
Władysław Wrzeszcz.
Kiedy wydawało się, że ośrodek narciarski w Korbielowie
w końcu wróci do łask narciarzy
i turystów, a nowy właściciel już
zaczął realizować poważne inwestycje na Pilsku, to na przeszkodzie stanęli ekolodzy. Twierdzą,
że właściciel dewastuje przyrodę
i zaczęli blokować jego działania. W
obronie inwestora wystąpiły władze
samorządowe, lokalne stowarzyszenia i przede wszystkim mieszkańcy
Korbielowa.
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W obronie inwestycji
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko działa na terenie
Korbielowa od 2009 r. i ma na celu
wspieranie wszelkich inicjatyw
zmierzających w kierunku rozwoju naszego regionu. Jednocześnie
dbamy o czystość naszej miejscowości. W tym celu organizujemy
coroczną akcję „Czysty Potok
i Czysty Szlak w Korbielowie”.
Bierzemy także udział w innych
akcjach na rzecz ochrony i czystości naszego środowiska .
Współpracujemy również
z organami samorządowymi
dbając aby sprawy rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w naszej
gminie nie zostały odsunięte na
dalszy plan.
Od dłuższego czasu obserwowaliśmy zastój inwestycyjny
w masywie Pilska, a to przekładało się na brak pracy w rejonie
i emigracje za nią naszych mieszkańców za granicę.
Z chwilą gdy pojawił się nowy
od dawna oczekiwany inwestor

i w swoich planach ujął modernizację Ośrodka Narciarskiego
Pilsko na miarę Europejską,

uwierzyliśmy, że sprawa rozwoju
naszego regionu wkrótce zostanie rozwiązana.

Moment podpisania deklaracji przystapienia do Ruchu Społecznego Obrońców Pilska.

Inauguracyjne spotkanie Ruchu Społecznego Obrońców Pilska rozpoczęło
się od protestu na przejściu dla pieszych. W Hali Sportowej w Korbielowie
zgromadziło się blisko 500 osób. To dowód na to, że mieszkańcy popierają
inwestycję i nie zgadzają się z działaniami ekologów.
Jeszcze przed spotkaniem Ruch
zaakcentował swoją obecność blokując przez pół godziny przejście
dla pieszych w pobliżu Hali Sportowej w Korbielowie. Uczestnicy
pikiety mieli transparenty między
innymi o treści „Pilsko nie tylko
dla zwierząt”, „Ekologu! Człowiek
to też istota” czy „To my jesteśmy
gospodarzami”. Mieszkańcy blokowali przejazd samochodom, ale
tylko przez kilka minut. W tym
czasie kierowcy otrzymywali ulotki i w większości także popierali
działania protestujących.
Później mieszkańcy i narciarze
przenieśli się do hali, gdzie Ruch
przedstawił korzyści jakie płyną
z inwestycji na Pilsku dla gminy
i całej Żywiecczyzny. Uczestnicy

Niestety nasza radość trwała
krótko, gdyż pojawiła się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz

spotkania z entuzjazmem przyjęli
deklarację członków stowarzyszenia, że ci zrobią wszystko, żeby
dokończono modernizację z poszanowaniem praw natury.
Na spotkaniu z członkami
Ruchu Społecznego Obrońców
Pilska pojawiły się także władze
samorządowe, politycy i organizacje
ekologiczne, które popierają inwestycje na Pilsku. Swoje wsparcie dla
modernizacji ośrodka narciarskiego
zadeklarowali między innymi Małgorzata Pępek, posłanka Platformy
Obywatelskiej, Antoni Szlagor,
burmistrz Żywca, Marian Czarnota, wójt Jeleśni, czy Jan Jafernik,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Żywcu. Mimo zaproszenia, na
spotkaniu w Korbielowie nie pojawił

Kierowcy życzliwie podeszli do protestujących.

się nikt z przedstawicieli Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot.
Antoni Szlagor, burmistrz
Żywca: – Popieram działania Ruchu
i mieszkańców. Ja uważam, że ekologia
z działaniami gospodarczymi samorządów musi iść w parze. Nie może być
tak, że to człowiek ma służyć istotom.
Człowiek ma szanować istoty i przyrodę, ale to one mają służyć ludziom, bo
tak świat został skonstruowany. Dzisiaj
niektóre grupy ekologiczne próbują
ten świat postawić na głowie. Proszę
zobaczyć jak jest we Włoszech, czy
Austrii. Są wyciągi i hotele w górach,
które generują zyski i te pieniądze są
przeznaczane na ekologię. Akurat
ja wydaję decyzję środowiskową w
sprawie Pilska, bo jestem organem zastępczym, który został wyznaczony do
podjęcia tej decyzji. Na pewno wydam
decyzję pozytywną, tylko mam jeszcze
otrzymać opinie z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i Sanepidu. Do
tej pory nie mogłem wydać pozytywnej opinii, bo brakowało materiałów,
których nie dostarczyła mi Gliwicka
Agencja Turystyczna, ale teraz jest
nowy inwestor, który te materiały uzupełnił. Ja się bardzo cieszę, że ludzie się
tutaj zintegrowali i powiedzieli „stop”
pseudoekologom. To nie mieszkańcy
powinni zwoływać takie spotkanie z
władzami, tylko ekolodzy. Tak, żeby
wypracować plan, który zakłada modernizację Pilska z poszanowaniem
przyrody.

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego, którzy
robią wszystko, aby ten plan
zniweczyć.
P r z e z w/w P r acow n ię
wpłynęła skarga do Prokuratury dotycząca nadużyć przez
inwestora.
W ramach protestu przeciwko takim praktykom ekologów
w dniu 29.11.2012 r. powstał
Ruch Społeczny Obrońców
Pilska , którego inicjatorem
jest Stowarzyszenie Rozwoju
Turystyki Sportu i Rekreacji
Korbielów-Pilsko.
Do współpracy zaprosiliśmy
mieszkańców gminy Jeleśnia zrzeszonych w innych organizacjach
pozarządowych i stowarzyszeniach jak również osoby prywatne,
którym sprawa rozwoju nasz ego
regionu nie jest obojętna.
Nasze działania będą zmierzać
w kierunku wspierania wszystkich
inicjatyw w Polsce, które są blokowane przez ekologów a mają na
celu rozwój naszego kraju.

Ruch Społeczny Obrońców Pilska tak
jak zapowiadał, tak zrobił. Mieszkańcy
Korbielowa nie dopuścili do obecności
Radosława Ślusarczyka ze Stowarzyszenia
na rzecz Wszystkich Istot podczas oględzin
terenowych.

Radosław Ślusarczyk nie odpowiedział na żadne z pytań mieszkańców Korbielowa.

Na Pilsku miały odbyć się
oględziny terenowe, przeprowadzone przez pracowników
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach. W
wizji mieli też wziąć udział
między innymi przedstawiciele
Lasów Państwowych, Urzędu
Gminy w Jeleśni, osoby związane
z inwestorem oraz członkowie
stowarzyszenia Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot. To właśnie obecności podczas oględzin
tych ostatnich, nie życzyli sobie
przedstawiciele Ruchu Społecznego Obrońców Pilska. Blisko
70 osób z transparentami zablokowało drogę na szczyt domagając się rozmowy z ekologami.

Mieszkańcy Korbielowa chcieli
się dowiedzieć, dlaczego blokują
inwestycję i tym samym odbierają im pracę. Wezwana na miejsce
policja nie mogła interweniować,
ponieważ organizatorzy mieli zgodę na swój protest. Protestujący nie
uzyskali odpowiedzi na żadne ze
stawianych pytań. Przedstawiciele
Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot cały czas milczeli. W związku z brakiem dialogu mieszkańcy
nie dopuścili do oględzin terenowych. Nieprzeprowadzenie czynności dowodowych powoduje, że
wizja może zostać przesunięta
na inny termin. Postępowanie
administracyjne w tej sprawie
prowadzi RDOŚ w Katowicach.
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Pan Bernard Błaszczyk
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach
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OŚWIADCZENIE INWESTORA

W związku z toczącym się b.r. uzupełn
ieniu do raportu
postępowaniem administra- obejmu
jącym odpowiedź na
cyjnym w sprawie wydania wszystk
ie kwestie określone
decyzji środowiskowej dla w piśm
ie RDOŚ dokonano
przedsięwzięcia polegającego tak że
ana lizy lok aliz acji
na budowie kolei linowej krze- kolei w
stosunku do istniesełkowej w masywie Pilska jących
w otoczeniu terenów
w Korbielowie, gm. Jeleśnia, chroni
onych, czy sied lisk,
w miejscu istniejących obecnie z uwzględ
nieniem danych
wyciągów narciarskich (ozna- źró dło
wyc h wsk aza nyc h
czonych nr V i VI) i pojawiają- w piś
mie R DO Ś. Bra k
cymi się pomimo uzupełnień zwięks
zenia oddziaływania
dalszymi wątpliwościami or- na środ
owisko ruchu narganu oświadczamy, iż naszym ciarskie
go w wyniku realizacelem, w związku z realizacją cji prze
dsięwzięcia w przyjęprzedsięwzięcia, nie jest inten- tym war
iancie był głównym
syfikacja ruchu narciarskiego powode
m wskazania tego
w szczytowej partii Pilska, wariant
u (nie proponowania
a jedynie poprawa istniejącej zmiany
w stosunku do wai użytkowanej w tym rejonie od riantu
wybranego w 2008 r.)
lat infrastruktury narciarskiej jako war
iant
i dostosowanie jej do poziomu przez inw u wskazanego
estora do realizacji.
współczesnej techniki. Nie
Przewiduje się budowę
przewidujemy w chwili obecnej kolei lino
wej krzesełkowej
także budowy nowych tras nar- dok ładn
ie po trasie istnieciarskich, a jedynie utrzymanie jącego
podwójnego wyciągu
istniejących. Nie propagujemy orczyko
wego, a tym samym
nie zamierzamy propagować, nie tylk
o nie zostaną zajęte
ani stymulować w rejonie nowe tere
ny pod przedsięPilska rozwoju narciarstwa wzięcie
, lecz zostanie ograniki-tourowego i freestylowego. czona szer
okość pasa terenu
esteśmy gotowi współpraco- pod real
izację, a następnie
wać w zakresie ograniczenia eksploa
tację przedsięwzięmożliwości rozwoju turystyki cia. Na
potrzeby realizacji
imowej poza trasami, szanując przedsięw
zięcia nie będzie
ednak prawo właścicieli do więc kon
ieczności dokonyecydowania o terenach do wania zm
ian w istniejącej
tórych posiadają tytuł prawny. szacie rośl
innej. Realizacja
Chcemy wyraźnie pod- przedsięw
zięcia jest planoreślić, iż realizacja przed- wan a z
uw zględn ien iem
ęwzięcia we wskazanym czy nników
minima lizująraporcie war iancie nie cych odd
ziaływanie na śropow odu je zw ięk sze nia dowisko
w tej fazie, a więc
uchu narciarskiego w tym m.in. pro
wadzenie działań
jonie, gdyż jego natężenie w okresie
poz alęgow ym,
st m.i n. war unkowa ne w porze
dziennej, w ograzepustowością istniejącej nic zonym
do min imu m
lei linowej krzesełkowej czasie, z
prz ygotowaniem
wożącej narciarzy z Po- możliw ych
do wykonania
ny Strugi, a w planowa- prac poz
a terenem przedm prz edsięw zięciu nie sięwzięcia
(poza obszarem
nuje się żadnych zmian Na tur a
200 0). Prz yję te
ej funkcjonowaniu (kolej w raporcie
założenia zostaną
owa krzesełkowa z Polany przedstawio
ne jako konkretugi na Halę Szczawiny nie ne rozwią
zania techniczne
przedmiotem przedsię- w projekc
ie budowlany m.
ęcia). Tak więc w wyniku W technolo
gii wykonywania
izacji przedsięwzięcia nie robót uwzględ
nione zostaną
tąpi zmiana oddziaływa- także loka
lne uwarunkowaruchu narciarskiego na nia geotech
niczne.
dowisko w stosunku do
Sk ład ają c pow yżs ze
nu obecnego, nie nastąpi ośw iad cze
nie wn osi my
samym kumulacja od- o uzgodnien
ie warunków
ływań, tym niemniej w realizacji prze
dsięwzięcia bez
edłożonym w styczniu zbędnej zwł
oki.

RDOŚ przyjął
delegację z Korbielowa
W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
doszło do spotkania, podczas którego rozmawiano o przedłużającym się
postępowaniu administracyjnym w sprawie Pilska.

Przedstawiciele Ruchu Społecznego
Obrońców Pilska zostali zaproszeni
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Bernarda Błaszczyka
w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii
związanych z przyszłymi inwestycjami
na Pilsku. Zaniepokojeni mieszkańcy
Korbielowa chcieli wiedzieć, jakie będą
przyszłe losy ośrodka narciarskiego Pilsko i kiedy RDOŚ wyda związaną z tym
decyzję środowiskową. Ich zdaniem
prace w tym zakresie przez urzędników
są ciągle odwlekane i tym samym blokowany jest rozwój Korbielowa.
Jak podkreśliła Mirosława Mierczyk-Sawicka, naczelnik Wydziału
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura
2000 RDOŚ, decyzja zostanie wydana,
jeżeli będą mieli pewność, że działania
związane z inwestycją nie wpłyną negatywnie na środowisko. Wyliczyła także
jeszcze wymogi, które muszą zostać
spełnione, by decyzja nie budziła już
żadnych wątpliwości.
Trzyosobowa delegacja Ruchu Społecznego Obrońców Pilska oraz Rafał
Leśkiewicz, wiceprezes Fundacji Na

Rzecz Harmonijnego Współistnienia
Człowieka i Przyrody w Beskidach
opuścili budynek RDOŚ-u z umiarkowanym optymizmem. – Zostaliśmy
zaproszeni na takie spotkanie, zresztą
jako społeczeństwo domagaliśmy się
go od dawna. Rozmowy było burzliwe
i niektórym w pewnym momencie puściły nerwy, ale na koniec rozstaliśmy się
w dobrych nastrojach. Mam nadzieje, że
uda się dopiąć to, czego oczekujemy od
dawna, czyli realizacji inwestycji na Pilsku. Są duże możliwości, żeby uzupełnić
raport środowiskowy, który obecnie jest
akceptowany przez RDOŚ w 70 proc.
Chcemy, żeby zostało to zrealizowane
w jak najszybszym terminie. Pani naczelnik z RDOŚ-u pomoże i przekaże
inwestorowi oraz osobie odpowiedzialnej
za raport, punkt po punkcie, co jeszcze
trzeba uzupełnić, żeby nie było już żadnych formalnych przeszkód – wyjaśnia
Tadeusz Sołek, przewodniczący Ruchu
Społecznego Obrońców Pilska.
– Opuściłem to spotkanie ze skromnym optymizmem. Liczę, że były to ze
strony urzędników naprawdę szczere

intencje. Wszystkie decyzje, które mają
poprzeć tę inwestycję będą według mnie
w dalszym ciągu uzależnione od indywidualnych działań poszczególnych
pracowników Regionalnej Dyrekcji.
Pan dyrektor zapewnił nas, że postara
się, aby ta współpraca układała się jak
najlepiej. Miejmy nadzieje, że poszło to
w dobrym kierunki. Poczekamy, zobaczymy – dodaje Zbigniew Czarnik, wiceprzewodniczący Ruchu Społecznego
Obrońców Pilska.
Urzędnicy podkreślają, że jeżeli
wszystkie wymogi zostaną spełnione, to
nic nie będzie stało już na przeszkodzie,
by realizować plany inwestora. – Zapewniono nas, że RDOŚ w Katowicach
działa zgodnie z ustawą. Urzędnikom
przecież też powinno zależeć, żeby inwestycja została zrealizowana, oczywiście
zachowując przy tym wszystkie przepisy. Jako społeczeństwo jesteśmy bardzo
rozgoryczeni tym przedłużającym się
procesem i odwlekaniem inwestycji
w nieskończoność. Może nareszcie uda
się zrobić krok do przodu – podsumował
Tadeusz Sołek.
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Sprawa modernizacji ośrodka narciarskiego Pilsko w Korbielowie poruszyła także świat wirtualny. Praktycznie pod każdym
tekstem, materiałem ﬁlmowym czy na forum internetowym związanym z tym tematem pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy
użytkowników. Zdecydowana większość z nich popiera działania nowego inwestora i nie może doczekać się efektu końcowego,
w postaci odrodzonego Pilska. Komentarze internautów przedstawiamy w oryginalnej pisowni:
to miejsca użytkowane od lat,
nie wierzę, że wśród ekologów
nie ma narciarzy. Czy Alpy
nie są chronione? W każdym
działaniu trzeba wykazać się
zdrowym rozsądkiem, a w tej
chwili brakuje go ekologom.
~Kasia

 tam powinno być ze dwa razy
więcej wyciągów i tras bo góra
i warunki na to pozwalają!
Tym bardziej że już jest sporo
zrobione więc rozbudowa tylko
poprawi sytuację i warto będzie
tam przyjechać na narty i nie

tylko. Tymczasem byłem tam
i faktycznie teraz to kompletna
ruina i co chwilę coś się psuje,
chociaż i tak miejsce jest jedno
z lepszych w polsce. Oby nowy
właściciel nie zrezygnował z inwestycji!
~majkel

 Z ekologami tak jest niestety
zajmują sie nie tym co trzeba
a jak w Korbielowie powstaną
wyciągi to przyjadą poszusować na nartach z całą rodziną!!!
~Corby
 Szanowni ekolodzy
ekolodzy, popatrzcie na to w szerszym kontekście
i dajcie sobie spokój. Jesteście
szkodnikami tego kraju. Pieniądze na utrzymanie parków
narodowych i ochronę przyrody
pochodzą z podatków, a tych
nie będzie jak wszystko trafi za
granice bo u nas nic nie będzie.
Chyba że chcecie wyłudzić kasę,
no to by wyjaśniało Wasze głupie zachowanie, ale to już sprawa
dla prokuratury.
~Olo
 Zadajmy sobie pytanie, czy na
pewno chcemy stawiac drzewka
i zwierzątka nad ludzi? Jakoś
w Alpach można było utworzyc
wspaniałe ośrodki narciarskie
i niekt nie protostuje. Ludzie
maja pieniadze, mogą godnie
życ. Ale niestety u nas w Polsce
się nie da, a powinno, mamy
kryzys wysoki współczynnik
bezrobocia powinniśmy wykorzytywac takie sytuacje i rozwija swoją lokalną gospodarke,
a gwarantuję że wszystkim
bedzie się lepiej żyło. Szkoda
by było tracic pieniądze narciarzy, które mogą zostawic tu
u nas w nowoczesnym ośrodku
narciarskim, a nie na słowacji.
~Grzegorz
 Cenię pracę ekologów, ale
tym razem jestem przeciwnego zdania. Uważam, że
dużo większe zniszczenia dla
środowiska i dzikiej zwierzyny
przyniosła na potęgę wycinka
świerków. Gdzie nie spojrzeć
w Beskidach są przeorane lasy
i wycięto tyle drzew niszcząc
przy tym ściółkę. To co robi
nowy właściciel infrastruktury
narciarskiej nie może odbyć
się bez szkód, ale przecież są

 Zanim się wypowiesz to sprawdź
fakty – wystarczy zadzwonić do
starostwa żywieckiego i zapytać
czy odpowiednie decyzje zostały
wydane na modernizacje hotelu
– bo tylko na razie to jest wykonywane !!! W planach jest modernizacja – zaznaczam MODERNIZACJA– a nie nowa budowa
obecnych wyciągów orczykowych
na kanapy lub gondole by turysta/
narciarz mógł z przyjemnością
korzystać z walorów tego terenu.
Jak sam zauważysz, to rozwiązanie
sprzyja zachowaniu przyrody gdyż
ruch będzie odbywał się w powietrzu więc nie potrzeba bezie ubijać
trasy pod wyciągami, czas pracy
ratraków skróci się lub poświęcony
będzie na bezpieczniejsze przygotowanie trasy. A co co samej zasadności PSEUDOEKOLOGÓW
wystarczy sprawdzić źródła ich
finansowani i współpracy – Słowacja i Austria – ciekawe dlaczego
Słowacja w niemal tym samym
terenie (bo po drugiej stronie Pilska) może wykonywać NOWE
wyciągi oraz trasy. Dlaczego
w Korbielowie się tego zabrania
? – odpowiem Ci prosto – BO TE
DZIAŁANIA NIE MAJĄ NIC
WSPÓLNEGO Z EKOLOGIĄ
I OCHRONĄ PRZYRODY, TO
POROSTU DZIAŁANIE NA
ZLECENIE BY KORBIELÓW
PRZESTAŁ ISTNIEĆ JAKO
KURORT NARCIARSKI (kiedy
się tak stanie, a proces ten
trwa ładne kilkanaście lat
to wówczas konkurencja
będzie czerpać niezłe profity na swoich kurortach,
lub też opcja ze wykupi
za grosze to co należy do
Nas i w krótkim czasie
zrobi to co obecny inwestor ma w planach
i dopiero będą mieli
biznes) Dlatego niech
tacy niedoinformowane
osoby niech lepiej się nie
wypowiadają bo tylko
w błąd wprowadzacie
społeczeństwo. KORBIELÓW – kilkanaście lat temu największy ośrodek narciarski
po Zakopanym, dzisiaj ma szansę wrócić
do czołówki, ma
świetne warunki ku
temu, nie potrzeba

niczego niszczyć, wystarczy stary
sprzęt zamienić na nowoczesny
z korzyścią dla wszystkich stron!!!
~erykgoral
 Nie do wiary!!! Po tylu latach
egzystencji w końcu pojawiła się
iskierka nadzieji na rozbudowę
tak pięknego ale zaniedbanego
Ośrodka. Uwielbiam Pilsko,
wiele osób określa go mianem
Polskich Alp a tu zieloni wchodzą w paradę. Najwidoczniej się
im bardzo nudzi, brak mi słó
na takie działania!!! Przecież
wszyscy na tym zyskają– my
narciarze będziemy mieli niesamowite warunki, wiele osób
znajdzie pracę– co jest tak ważne
w obecnych czasach przy tak dużym bezrobociu, w końcu– nie
będziemy musieli się wstydzić
przed zagranicznymi turystami.
RAZEM DAMY RADĘ ZIELONYM, ŁĄCZMY SIĘ!!!!!! Oby
Pilsko wróciło do lat świetności.
~andunia
 Ekolodzy niech się przejadą do
Austrii i niech tam zobaczą jak
wyglądają wyciągi, trasy narciarskie i skoro pan ŚLUSARCZYK
twierdzi że ma poparcie kolegów
z zagranicy, niech tam wraz
z kolegami protestuje– zostanie
wyśmiany.
~Fryzjer ! ! !
 całkowicie POPIERAM modernizację i inwestycje w tym
ośrodku!!! to oczywiste że jest
potrzebna a nawet konieczna!!
jakoś wszędzie na świecie buduje
się i rozbudowuje wyciągi i nic
się górom nie dzieje, a turystów
przybywa i pieniążki płyną!
Ośrodek na pilsku już dawno
wymagał inwestycji!! ~MAJKEL
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Krew fascynuje ludzi od początku naszego istnienia. Liczne mity
i legendy dotyczące tego życiodajnego płynu są tego doskonałym
przykładem. Wiadomo nie od
dziś, że wybierając dietę dobrze jest
zestawić ją z naszą grupą krwi. Teraz
powstała nowa koncepcja – każdej
grupie krwi pasuje też inny zapach.
Blood Concept to nowy włoski
dom perfumiarski, który cały swój
biznes postanowił oprzeć na teorii
zróżnicowania ludzi wedle grupy
krwi. Jest to metoda całkiem innowacyjna i wbrew pozorom nie jest
to zupełnym absurdem. Badania
dowodzą, że posiadaczom tej samej
grupy często właściwe są określone
fizyczne i psychiczne cechy.
Zapachy wypuszczone na rynek
przez firmę Blood to cztery butelki
unisex oznaczone literkami 0, A, B
i AB. Dlaczego właśnie w ten sposób?
Każda kompozycja jest unikatową
mieszanką nut odpowiadającej nie
tyle grupie krwi, co danej epoce,
w której kształtowały się poszczególne
grupy krwi. Mało kto z nas wie, że
najstarsi ludzie na świecie to myśliwi
z grupą 0. Mała buteleczka perfum
oznaczona symbolem 0 kryje więc
w sobie wszystko co silne, mocne,
ludzkie i pierwotne. Następną grupą
ludzi, którzy pojawili się na świecie byli
bieracze, z grupą A. Oni pierwsi zainteresowali się też warzywami. Kolejna
fala ludzkości to nomadzi – grupa B.
Dzięki nim poznawano smaki i zwyczaje. Wreszcie, AB to już potomkowie
tych pierwszych pokoleń – zmieszani.
Na podstawie tych naukowych faktów, udało się stworzyć genetyczne
perfumy, które mają odzwierciedlać
naszą najstarszą naturę.
Perfum „0” – zapach skórzany,
mieszający nuty tymianku, maliny, cibory jadalnej, hibiskusa,
skóry, brzozy, drzewa cedrowego
oraz metalu. Coś dla ludzi o mocnym temperamencie.
Perfum „A” – aromatyczna mieszanka nuty zielonego ogrodu, liści
pomidorów, bazylii, anyżu oraz metalu. Znacznie miększa, bardziej zielona.
Perfum „B” – drzewienno-korzenny zapach łączący nuty
czerwonego jabłka, wiśni, pieprzu,
granatu i czarnej herbaty, otulone
metalicznymi nutami i drzewem
dębu indyjskiego.
Perfum „AB” – kompozycja
mineralna złożona z aldehydów,
aluminium i łupków połączonych
z wodą i kamykami a także cedrowym drzewem.

Jak nakryć stół?
Jak nakryć prawidłowo stół –
te pytanie zadaje sobie każdy, kto
organizuje przyjęcie lub spotkane
nie tylko dla oficjalnych gości.
Aby prawidłowo przygotować
stół przede wszystkim musimy
pamiętać o odpowiednim ułożeniu nakrycia na stole – nie tylko
potrawy się liczą! W zależności od
menu i rodzaju przyjęcia – można rozróżnić dwa typy ułożenia
nakrycia, tak zwane nakrycie
podstawowe oraz nakrycie rozszerzone. Choć oba typy się nieco
od siebie różnią, w obu istnieje ta
sama zasada. Dla poczatkujących
polecamy sposób podstawowy. Na
czym on polega?
Pierwsza zasada brzmi: sztućce
układa się zawsze od wewnątrz
na zewnątrz. Należy więc zacząć

od sztućców do dania głównego.
Po prawej stronie układamy noże
i łyżkę do zupy, a po lewej stronie nakrycia kładziemy widelce.
Sztućce do obiadu składającego
się z trzech dań: łyżka do zupy,
nóż i widelec do dania głównego,
widelczyk deserowy, łyżeczka
deserowa, kieliszek do wina,
kieliszek do wody. Nóż kładziemy po prawej stronie z ostrzem
skierowanym w lewo. Widelec
układamy brzuszkiem do dołu
po lewej stronie. Łyżkę do zupy
kładziemy po prawej stronie noża.
Musimy zwrócić uwagę na to, by
odległość pomiędzy sztućcami
a krawędzią stołu była jednakowa.
Jeżeli na deser są przewidziane
sery lub owoce, łyżeczkę zastępuje
nóż deserowy.

Horoskop
Trzeba pamiętać, że jeżeli podajemy pieczywo i masło, po lewej stronie
widelca powinniśmy położyć talerzyk
do pieczywa, a na nim mały nóż do
masła. Tak wygląda prawidłowe nakrycie. A co z deserem? Sztućce deserowe kładziemy powyżej nakrycia.
Trzonek łyżeczki zwrócony w prawo,
a widelca w lewo.
Przejdźmy do zastawy. Kieliszek
na napój do dania głównego powinniśmy ustawić nad czubkiem noża.
Inaczej wygląda kwestia kieliszka na
napój do przekąsek. Powinien on stać
nieco niżej i na prawo od kieliszka do
dania głównego. Kieliszek do trzeciego
napoju powinien stać powyżej obu
pozostałych lub na lewo od kieliszka
do dania głównego. A gdzie umieścić
serwetkę? Kładziemy ją po lewej stronie nakrycia lub na talerzu.

Masaż próżniowy zastępuje botoks!
Na twarzy pojawiają się pierwsze zmarszczki, kremy nie pomagają, a Ty mimo
wszystko chcesz cieszyć się młodym wyglądem? Ratunkiem dla Ciebie będzie
masaż próżniowy twarzy wykonany przy pomocy najnowszego urządzenia
CoaxMed. Widoczne efekty zauważysz nawet po 1 zabiegu.
Z masażu próżniowego chętnie korzystają gwiazdy, niedawno
Jennifer Lopez na specjalistyczne
urządzenie do jego wykonywania
wydała aż 25 tys. dolarów. Zakochała się nim po wizycie w salonie
SPA. Ty też możesz poczuć się jak
gwiazda i odjąć sobie kilka lat
z wyglądu. W polskich gabinetach
masaż próżniowy (drenaż limfatyczny) wykonasz za pomocą
urządzenia CoaxMed.
Masaż próżniowy pobudza
krążenie, przyspiesza metabolizm, powodując, że skóra po
zabiegu jest jędrna i wygładzona.
– Dodatkowo, masaż próżniowy
wzbogacony działaniem fali radiowej, pobudzi skórę do regeneracji
i odbudowy, dzięki czemu efekt
zabiegu będzie spektakularny.
Obecnie w medycynie estetycznej
korzystamy z najnowszych urządzeń, które łączą w sobie kilka
dostępnych technologii, hitem jest
aparat CoaxMed. Dzięki temu pacjent nie musi poddawać się kilku
osobnym zabiegom tylko korzysta
ze wszystkich podczas jednej sesji terapeutycznej – mówi lekarz
medycyny estetycznej Aleksandra
Cichoń z Gabinetu Medycyny
Estetycznej i Kosmetyki Profesjonalnej Estetis w Częstochowie.

2 w 1, czyli zwalcz
zmarszczki skutecznie

Lekarz lub kosmetolog przykłada do powierzchni twarzy
specjalną głowicę, a pod wpływem
próżni skóra twarzy jest zasysana
do wewnątrz, gdzie dodatkowo jest
poddawana działaniu fali radiowej.
Warto zauważyć, że w urządzeniu

CoaxMed masaż próżniowy jest
wykonywany pulsacyjnie, tzn.
że siła ssania jest naprzemienna
– wyższa i niższa. To nie tylko
pozwala na wielokierunkowe
oddziaływanie na tkankę, ale
także jest dużo bezpieczniejsze
dla pacjentów, bowiem przy stałej
sile ssania, nieraz dochodziło do
uszkodzeń powierzchni skóry
czy pojawiał się ból. Przy masażu
próżniowym pulsacyjnym, takiego
ryzyka unikamy.
Masaż pobudza pracę układu
limfatycznego, poprawia ukrwienie, przez co skóra jest lepiej
dotleniona i odżywiona, szybciej
usuwane z niej są także toksyny,
natomiast fala radiowa stymuluję
skórę do głębokiego procesu regeneracji. – Zabieg jest nieinwazyjny
i bezbolesny, trwa od 15 do 45 minut, a pacjent odczuwa jedynie
głębokie ciepło i odprężenie. Cały
czas przebieg sesji terapeutycznej
kontroluje specjalista, który na bieżąco reguluje ilość dostarczanej do
skóry energii w zależności od jej
gęstości i ogólnej kondycji – mówi
Aleksandra Cichoń.

Kiedy zobaczę efekty?

Wygładzenie skóry twarzy
zobaczymy już po 1 zabiegu, jednakże nie będzie to jeszcze finalny
efekt zabiegu. Na ten przyjdzie
nam trochę poczekać. Pacjentki
zauważają, że ich skóra wygląda
najlepiej od 2 do 6 miesięcy po zabiegu. – Warto także zauważyć, że
dla uzyskania najlepszego rezultatu, specjalista zaleci od 4 do 10 zabiegów. Dzięki temu nie tylko uzyskamy jeszcze lepsze ujędrnienie,

Wodnik 21.01. – 20.02.
Z tego wspólnego słuchania może
jeszcze wyniknąć coś ciekawego. Postaraj
się zdążyć w poniedziałek na umówione
spotkanie. To nic, że tym razem zastępujesz
kogoś – to może być początek również twojej przygody.
Ryby 21.02. – 20.03.
Nie narzekaj na nadmiar obowiązków
– zbliża się czas wzmożonej aktywności. Na
szczęście efekty tej pracy zobaczysz wkrótce
w postaci bardzo wymiernej. Twoi bliscy zaczną
działać w należytym tempie, tak jak o to prosiłeś.
Baran 21.03. – 20.04.
Przed tobą czas podejmowania decyzji. Lepiej zaufać własnym przeczuciom, niż
fundować sobie kilka dni niepewności i przerzucania się między skrajnościami. Sprawy
zawodowe przestaną być dla ciebie zmorą
i kłopotem.
Byk 21.04. – 21.05.
To, co usłyszałeś nieoficjalnie będzie
miało swój ciąg dalszy w postaci rozmowy
telefonicznej. Przed tobą trudne trzy dni. Takie decyzje nie przychodzą łatwo, ale kiedyś
trzeba je podjąć.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Jeżeli zdołasz, powstrzymaj się od
cierpkich uwag na temat swoich przełożonych, zwłaszcza w tych dniach, gdy ważyć
będą się losy pewnego podania. Więcej
dyplomacji, a mniej emocji – uzbrojony w tę
dewizę przetrwasz niejedno oblężenie.
Rak 22.06. – 22.07.
Zdążysz zapomnieć o całej sprawie,
kiedy okaże się, że potrzebne są twoje informacje i zeznania. Cała nadzieja w niezawodnej dotąd pamięci. Nie stawiaj przyjaciół więcej w takiej sytuacji. Dopilnuj punktualności
swoich bliskich.
Lew 23.07. – 22.08.
Czas na własną twórczość. To, że
znikniesz na jakiś czas niczego nie zmieni,
ale pozwoli odetchnąć przed następną rundą.
Weź pod uwagę, że nie tylko ty masz teraz
tyle pracy, więc nie wymagaj zbyt wielu przywilejów dla siebie.

fot. Biotec Polska

Zapach
zgodny
z grupą
krwi

czy wygładzenie zmarszczek, ale
poprawie ulegnie także kontur
twarzy, a skóra będzie we właściwy
sposób napięta – wyjaśnia ekspert.
Bezpośrednio po zabiegu skóra
twarzy może być lekko zaczerwieniona, co jest wynikiem zarówno
rozgrzania skóry falą radiową, jak
i poprawienia jej ukrwienia przy
pomocy masażu próżniowego, ale
pacjent może od razu wrócić do
swoich codziennych zajęć. Zaleca
się tylko wypić przez i po zabiegu
ok. pół litra wody, żeby organizm
łatwiej poradził sobie z usunięciem
toksyn. Przeciwwskazaniem do
wykonania zabiegu CoaxMed jest
ciąża oraz okres karmienia piersią.
Także w przypadku skaleczeń czy
drobnych ran, warto poczekać do
czasu, aż się wygoją.

Panna 23.08. – 22.09.
Przed tobą kilka trudnych dni. Jeśli
dobrze zaplanujesz swoją pracę i podzielisz
się obowiązkami (i odpowiedzialnością) to
jeszcze okaże się, że masz w zapasie trochę
czasu – w sam raz na miły spacer.
Waga 23.09. – 23.10.
Przed tobą ciężka praca tego, kto postanowił spełnić to, co obiecał. Zobaczysz,
że bez żadnych przeszkód będziesz mógł na
chwilę wyskoczyć – nawet w poniedziałek.
Obiecane książki okażą się nic nie warte,
ale piątkowe spotkanie może mieć swój dalszy ciąg.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Sprawdź jeszcze raz czy wszystko jest
w należytym porządku. Już niedługo będziesz
mógł myśleć realnie o zasłużonym wypoczynku. Nie zaniedbaj interesów Strzelca – masz
u niego dług. W tym tygodniu nadejdzie oczekiwany przelew.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Nie zapominaj o prośbie rodziców. Teraz takie sprawy mają pierwszeństwo – dość
już odpoczywania. Dopilnuj osobiście, żeby
wszystko było zapięte na ostatni guzik. Licz
się z tym, że takie sytuacje będą zdarzały
się częściej.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Wieczorna przygoda nie powtórzy się,
ale najbliższe dni przyniosą ze sobą zupełnie
inne atrakcje. Już niedługo będziesz mógł
wywiązać się ze swoich zobowiązań.
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Głęboki wdech
Maciej Rzońca
Co prawda zima może nas
jeszcze nieco straszyć niskimi
temperaturami i przelotnym
śniegiem, ale nieodwołalnie zbliża się wiosna. Ale, dla alergików
niekoniecznie jest to miła perspektywa – kurz, pyłki kwiatów czy po
prostu zanieczyszczenia powietrza
dadzą się mocno we znaki.
Według statystyk nawet co
trzeci mieszkaniec krajów UE
cierpi na różnego rodzaju alergie.
Jej symptomy nasilają się szczególnie wiosną, w okresie pylenia wielu
roślin oraz zwiększonej ilości kurzu w powietrzu. Takie dolegliwości są bardzo uciążliwe, mogą też
doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji podczas prowadzenia
samochodu. W tym przypadku
przemysł motoryzacyjny zdecydowanie wyprzedza codzienne życie
i pracę, bo raczej tylko nowoczesne
biurowce oferują klimatyzowane,
ale przede wszystkim filtrowane
powietrze, wolne od alergenów
i bakterii. Natomiast wysokiej
klasy filtry przeciwpyłkowe stosowane są obecnie nawet w bardzo
popularnych, tanich i szeroko dostępnych autach.
Każdy kierowca wraz z całą rodziną powinien chociaż raz w życiu
(im wcześniej tym lepiej) obejrzeć
zużyty filtr powietrza, który dostarcza je do samochodowego silnika.
Jeszcze gorzej wyglądają filtry, które
oczyszczają powietrze trafiające do
kabiny pojazdu, ale też muszą być
one jeszcze lepsze, mające więcej
funkcji. Filtry kabinowe zatrzymują
bowiem nie tylko cząstki stałe zanieczyszczeń, ale też pyłki, alergeny,
bakterie i zewnętrzne zapachy.
Filtry przeciwpyłkowe (kabinowe) mają jednak swoje ograniczenia (wydolność). Generalnie

należy wymieniać je przynajmniej
raz w roku (najlepiej u progu wiosny) lub (w przypadku bardzo intensywnej jazdy autem) co 15-20
tys kilometrów.
Zdecydowanie najlepszym
pomysłem jest stosowanie filtrów
z warstwą węgla aktywnego.
Pozyskuje się go ze zwęglanych
beztlenowo skorup orzechów kokosowych. Dzięki tej technologii
uzyskuje się niezwykłą strukturę
węgla, gdzie 1 gram tego składnika ma powierzchnię wewnętrzną
równą 1000 m2, a jedna łyżeczka
węgla odpowiada powierzchni
boiska piłkarskiego – mówi Marcin Dynarek, product manager
z firmy Bosch.
Przykładowe, standardowe
filtry kabinowe produkowane
przez firmę Bosch zbudowane
są z trzech specjalnie dobranych
warstw materiału filtracyjnego:
warstwy wstępnej zatrzymującej
największe zanieczyszczenia, mikrowłókniny wchłaniającej drobne
pyły oraz włókniny nośnej. Filtry
z węglem aktywnym Bosch posiadają dodatkowo warstwę węgla
aktywnego pochłaniającą gazy,
spaliny i nieprzyjemne zapachy.
Duża, gąbczasta powierzchnia
węgla aktywnego skutkuje niemal
100-proc. odfiltrowaniem wszystkich szkodliwych i nieprzyjemnych
gazów, eliminując biochemiczne
przyczyny przyspieszonego zmęczenia, dyskomfortu i psychicznej
dekoncentracji kierowcy.

Usługi fryzjerskie

z dojazdem do domu klienta
(Katowice i okolice)

32 241 47 46
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Ustroń
– Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, weekendy
tel.33 854 36 75
www.pokojeewa.net.pl
Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
zarzad@kurierpolski24.pl
tel. 32 494 33 57, 600 876 409
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Olej rycynowy ma uniwersalne zastosowanie,
które pomaga nam utrzymać zdrowy i coraz
piękniejszy wygląd.

Olej rycynowy
dobry na wszystko!
Dostępny w każdej aptece w cenie ok. 3 złotych, olej
rycynowy ma wszechstronne
zastosowanie. Olej rycynowy ze
względu na swoje właściwości
znalazł już zastosowanie już przed
4 tysiącami lat. Prawdopodobnie
w Indiach i Egipcie był stosowany
przy budowie piramid. Dlaczego? Bo kamienne bloki posmarowane olejkiem rącznikowym
nabierały większego poślizgu, co
w ogromnym stopniu ułatwiało
ich przesuwanie. Olej nazywanym
również jako Palmae Christi czyli
dłoń Chrystusa, występuje także
pod nazwą oleju rącznikowego,
ponieważ otrzymy wany jest
z nasion rącznika pospolitego.
Roślina ta pochodzi ze wschodniej
Afryki. Najczęściej używany jest
w lecznictwie oraz kosmetologii.
Prawdziwe znawczynie są w stanie
zrobić z niego różnego rodzaju
maseczki, które mają zbawienny
wpływ na kondycję skóry, włosów
czy paznokci. Nałożony na twarz
działa odżywczo i nawilżająco. Po
zastosowaniu olejku rycynowego
na włosy, stają się one błyszczące,
mocniejsze i gęstsze. Olej zatem
jest cudownym lekarstwem dla
tych, którzy mają problem z wypadaniem włosów. Poza tym stosując
go można zapomnieć o problemie łamliwych i rozdwajających
się końcówek. Tak samo dobrze
działa na paznokcie. Pomoże on
także pozbyć się dręczących skórek przy paznokciach. Nic jednak
nie zastąpi olejku tym, którzy
chcą mieć piękne brwi i rzęsy.
Obecnie panuje moda na grube
lśniące brwi, jednak wiele kobiet
ma z tym problem. Po latach
depilowania, nie są one w stanie
zapuścić gęstych brwi. Pomocny
w tym bardzo jest olej. Podobnie
sprawa ma się z rzęsami – zamiast
doklejać sztuczne, można poczekać kilka tygodni regularnie stosując preparat i cieszyć się o wiele
ładniejszą „oprawą” oka. Olej nie
tylko wzmacnia włoski brwi i rzęs,
ale także wpływa na to, że są one
ciemniejsze. Jak nałożyć olej? Najlepiej umyć zużyty pojemnik po

tuszu oraz szczoteczkę, wlać do
niego olej, a następnie szczotkować
brwi oraz rzęsy.
Olej rycynowy równie często
stosowany jest w lecznictwie.
Istnieje wiele chorób, z którymi
preparat ten może sobie świetnie
poradzić. Dla przykładu, często
jest wykorzystywany do masażu.
Idealnie radzi sobie z bólem stóp.
Wystarczy wmasować niewielką
porcję olejku w stopy lub całe nogi,
by otrzymać ulgę. Substancja ta
jest również stosowana z walką
z zaparciami, ze względu na swoje
właściwości przeczyszczające. Nie
bójmy się też używać olejku jako
kosmetyku. Ze względu na fakt,
że jest najbardziej błyszczącym
olejem roślinnym, jest używany do
pomadek oraz błyszczyków do ust.
Olej rycynowy jest pozyskiwany z nasion rącznika pospolitego. W skład oleju rącznikowego
wchodzą: 18-węglowy monogliceryd kwasu rycynolowego (aż
80 proc.), oraz glicerydy kwasu
olejowego, linolowego i innych.
Olej rycynowy znany jest nie tylko
kobietą. Okazuje się on przydatny
i w całkowicie męskich zajęciach.
Preparat ten ma zastosowanie
w mechanice samochodowej. Jest
wykorzystywany w olejach do
silników spalinowych, a także do
produkcji farb, barwników, smarów, lakierów, perfum czy płynów
hamulcowych.

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 Skarbowy; ZABRZE: CH M1; ISTEBNA:
ośrodek wczasowy Zagroń; KORBIELÓW: ośrodek Jontek – Pilsko;
WOLBROM; MYSŁOWICE: CH Real; KWK Wesoła.
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Karambol
w Tarnowskich
Górach

Ten wypadek na długo pozostanie w pamięci mieszkańców
miasta. Przy wjeździe na rondo
Ranoszka zderzyły się cztery samochody oraz autobus.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca
forda focusa – jadący ulicą Piłsudskiego w stronę ronda Ranoszka
– nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Uderzył w tył
citroena stojącego przed wjazdem
na rondo. Siła uderzenia była tak
duża, że citroen zderzył się z fiatem
seicento, a ten uderzył w autobus
miejski. Z kolei ford odbił się od
citroena i wpadł na przeciwny pas
ruchu, gdzie staranował toyotę,
która wylądowała na barierkach
ochronnych. Karambol miał miejsce w rejonie przejścia dla pieszych.
Na szczęście żadna osoba nie
przebywała na nim w tym czasie.
W wypadku ucierpiała pasażerka
toyoty, która z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowcy
pojazdów byli trzeźwi.

Pomógł
uratować dzieci
z pożaru
Dzięki 25-latkowi, dwie
dziewczynki bezpiecznie wydostały się z płonącego mieszkania.
Mężczyzna chwytał dzieci, które
ojciec podawał przez okno.

Śmierć w altance
Na terenie ogródków działkowych w Zabrzu doszło do pożaru.
W płomieniach najprawdopodobniej zginął bezdomny mężczyzna.
Spaleniu uległa drewniana altanka
w Zabrzu-Helence przy ulicy Robotniczej. Podczas akcji dogaszania pogorzeliska strażacy znaleźli ciało. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że
denatem może być 56-letni bezdomny. Przyczyną pożaru altanki mogło
być zaprószenie ognia. Wewnątrz nie
było energii elektrycznej, ani żadnego
piecyka. Śledztwo w sprawie pożaru
prowadzi zabrzańska prokuratura.

przyczyny pożaru wyjaśni wszczęte
w tej sprawie postępowanie.

Ciężarówka
wylądowała
w rowie
W Jastrzębiu-Zdroju ciężarówka wpadła do rowu. Niestety,
mimo przeprowadzonej reanimacji, 49-letni kierowca zmarł
w szpitalu.

Wypadek miał miejsce około
godziny 5. Kierowca ciężarówki
marki Scania jechał ulicą Powstańców Śląskich w kierunku centrum
Jastrzębia-Zdroju. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn, zjechał
na pobocze i wpadł do przydrożnego rowu. 49-letni mieszkaniec
powiatu rybnickiego mógł stracić
panowanie nad pojazdem lub też
zasłabł podczas jazdy. Na miejsce
przybyło pogotowie ratunkowe,
jednak mimo przeprowadzonej
reanimacji, nie udało się uratować mężczyzny.

Zabójczy czad
Do pożaru doszło na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy
Stefana Batorego w Chorzowie.
Wydobywający się z budynku dym
zauważył przejeżdżający mieszkaniec Bytomia. 25-latek wyskoczył
z auta i ruszył z pomocą. Dzięki
niemu dwie dziewczynki w wieku
4 i 5 lat – bez jakichkolwiek obrażeń
– wydostały się z płonącego mieszkania. Mężczyzna chwytał dzieci,
które ich ojciec podawał mu przez
okno. Ojciec dziewczynek został
jednak ranny. Z oparzeniami rąk
i nóg trafił do szpitala. Dokładne

do chorzowskiego szpitala. Okazało
się, że 17-latek nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami.

32-letnia kobieta zaczadzona
w łazience, a jej 3-letnia córeczka
uratowana dzięki błyskawicznej
interwencji policji i ratowników. Dramatyczne wydarzenia
rozegrały się w jednym z bloków przy ulicy Rydza Śmigłego
w Bytomiu-Stroszku.
Jeden z lokatorów powiadomił,
że z mieszkania sąsiadów nad nim
leje się woda i nikt nie odpowiada.
Jeszcze przed przyjazdem służb
ratunkowych mieszkańcy sami
wyważyli drzwi i weszli do mieszkania. Okazało się, że w wypełnionej po brzegi wodą wannie znajduje

się kobieta, obok niej leżał nieprzytomny mężczyzna, a w pokoju na
podłodze małe dziecko. Policjanci
natychmiast przystąpili do akcji
ratunkowej. Niestety na pomoc
zanurzonej w wodzie 32-letniej kobiecie było już za późno. Jej 3-letnia
córka oraz 36-letni przyjaciel zostali zabrani karetką pogotowia do
szpitala i według opinii lekarzy ich
życiu nic nie zagraża. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że do zdarzenia
doszło przez tlenek węgla.

Załatwiał
prawo jazdy
Egzaminator z katowickiego
ośrodka egzaminacyjnego odpowie za przyjmowanie łapówek za
pozytywne zaliczanie egzaminów
na prawo jazdy.
Policjanci zatrzymali 66-letniego mieszkańca Pszczyny. Od 2005
do 2008 roku, jako egzaminator
ośrodka ruchu drogowego w Katowicach, przyjmował łapówki w zamian za pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Sam egzamin
przeprowadzany był niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Mężczyźnie postawiono łącznie
219 zarzutów. Sąd zdecydował
o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo w tej
sprawie, które prowadzone jest od
2009 roku, nadzoruje Prokuratura
Okręgowa w Gliwicach. Dotychczas
50 osobom przedstawiono łącznie
456 zarzutów. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują przesłuchać
nawet 40 tysięcy świadków.

Upadek
paralotniarza
Mieszkaniec Łeńcza stracił
panowanie nad paralotnią i spadł
z wysokości około 30 metrów.
Ciężko rannego 38-latka do szpitala zabrał helikopter Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Do w y pad ku lot niczego
doszło w Międzybrodziu Żywieckim. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że 38–letni mężczyzna,

Napad z bronią
w Brennej

Zderzenie
motocykla
z busem

Napastnicy wtargnęli do budynku w i sterroryzowali przebywające w nim osoby. Jedna z nich
została postrzelona. Przestępcy
zrabowali przedmioty o wartości
kilku tysięcy złotych.
22 stycznia czterech mężczyzn
wtargnęło do jednego z budynków
w Brennej. Jeden ze sprawców postrzelił właściciela mieszkania, który został ranny w brzuch. Pozostałym trzem osobom nic się nie stało.
Napastnicy ukradli z mieszkania
telefony komórkowe, laptop, sprzęt
rtv, dokumenty i gotówkę, a następnie uciekli. Pogotowie zabrało
ciężko rannego poszkodowanego,
który przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Jeszcze tego samego dnia policjanci
zatrzymali 37-letniego mieszkańca
Skoczowa. Pod koniec lutego został zatrzymany kolejny sprawca,
28-letni mieszkaniec gminy Skoczów. Namierzono też pozostałych
dwóch mężczyzn. Obaj zostali
zatrzymani w centrum Katowic.
To 23-latek ze Skoczowa i 51-letni
obywatel Ukrainy. Podczas przeszukania 51-latka znaleziono przy
nim pistolet, którym mógł posługiwać się podczas napadu. Miał przy
sobie także maczetę i kominiarkę.
Na podstawie zgromadzonego
materiału dowodowego śledczy
przedstawili im zarzuty rozboju
z użyciem niebezpiecznego narzędzia i ciężkiego uszkodzenia ciała,
a także kradzieży. Grożą im kary
do 12 lat więzienia.

Pierwsze dni wiosennej aury
spowodowały pojawienie się na
drogach większej ilości motocyklistów. Niestety, są też pierwsze
wypadki z ich udziałem.

Okradli
niepełno-sprawnych

W rejonie skrzyżowania ulic
1 Maja i Źródlanej w Lasowicach,
dwóch 17-latków zostało ciężko
rannych. Kierowca motocykla
utracił panowanie nad maszyną
i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka volkswagenem
transporterem. Kierowca jednośladu uderzył w kabinę dostawczaka
i rozbił przednią szybę, a jego pasażer przeleciał nad samochodem.
Kierujący motocyklem 17-latek
w ciężkim stanie trafił do piekarskiej urazówki, zaś jego pasażer
z urazami kończyn i kręgosłupa

Dla nich liczył się tylko zysk,
dlatego nie mieli żadnych skrupułów, żeby okraść niepełnosprawną
rodzinę. Teraz spotka ich za to
zasłużona kara.
Dwóch mieszkańców Myszkowa pod pozorem niesienia pomocy
niepełnosprawnej rodzinie, ukradło z ich domu telewizor plazmowy
o wartości ponad 1000 złotych.
Mężczyźni wykorzystali okazję,
gdy w mieszkaniu pozostała tylko
niepełnosprawna kobieta. Aby nie
budzić podejrzeń, złodzieje na miejsce nowego telewizora, wstawili
stary model. Rodzina zorientowała
się, że telewizor zniknął dopiero
po dłuższym czasie. Zatrzymano
dwóch mężczyzn w wieku 37 i 54
lat. Okazało się, że telewizor zdążyli
zastawić w lombardzie, a następnie
go sprzedać. Policjanci odzyskali
już sprzęt, który trafił do rodziny.
Sprawcom grozi do 5 lat więzienia.

w czasie lotu paralotnią wpadł
w zawirowania powietrza. W ten
sposób utracił panowanie nad
paralotnią i spadł z wysokości
około 30 metrów na łąkę. Mężczyzna był trzeźwy oraz posiadał
uprawnienia do latania. W wyniku upadku paralotniarz doznał
urazu kręgosłupa oraz ogólnych
potłuczeń. Został przewieziony
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Krakowie.
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MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7, ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza
przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)
l.p.

Adres

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

1.

Plebiscytowa 18e/13 – IVp, Ruda Śląska 5

42,29 m2, M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc, gaz

83.650,00 zł

4.200,00zł

8.360,00zł

2.

Katowicka 148a/10 – I piętro, Ruda Śląska 5

36,27 m2, M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc, gaz

77.074,00 zł

3.850,00zł

7.710,00zł

3.

Ks. Tunkla 126/4– II piętro, Ruda Śląska 7

52,13 m , M-3, wod.-kan., łazienka, wc w korytarzu

38.118,00 zł

1.900,00 zł

3.810,00zł

4.

Parkowa 9/15 -III piętro, Ruda Śląska 9

19,74 m , M-2, wod.-kan., wc na korytarzu

16.878,00 zł

840,00 zł

1.690,00zł

5.

Niedurnego 21/6 – I piętro, Ruda Śląska 9

47,60 m2, M-3, wod.-kan., wc na korytarzu

39.127,00 zł

2.000,00 zł

3.900,00zł

6.

Ob.Westerplatte 30b/9 – IV p., Ruda Śląska 10

73,60 m , M-5, wod.-kan., CO, łazienka i wc, gaz

145.360,00 zł

7.260,00zł

14.530,00zł

7.

1 Maja 345/24 –VIII piętro, Ruda Śląska 10

60,45 m2, M-4, wod.-kan., gaz, CO, łazienka z wc

97.204,00 zł

4.860,00 zł

9.720,00zł

8.

Jaśminów 5/3 – I piętro, Ruda Śląska 1

60,66 m , M-3, wod.-kan., CO, cwu, łazienka z wc

100.514,00 zł

5.000,00 zł

10.000,00zł

9.

Skłodowskiej 3/3 – I piętro, Ruda Śląska 1

48,57 m2, M-3, wod.-kan., łazienka z wc

46.161,00 zł

2.300,00 zł

4.610,00zł

10.

Staszica 3/6 – II piętro, Ruda Śląska 1

25,77 m , M-2, wod.-kan., łazienka z wc

25.667,00 zł

1.280,00 zł

2.560,00zł

11.

Szafranka 3/4 –parter i piętro, Ruda Śląska 8

55,60 m2, M-4, wod.-kan., łazienka z wc

49.239,00 zł

2.460,00 zł

4.920,00zł

12.

Wandy 6/2 – parter, Ruda Śląska 1

29,94 m , M-2 wod-kan., łazienka z wc

21.757,00 zł

1.090,00 zł

2.200,00zł

13.

Wandy 8/1 – parter i piętro, Ruda Śląska 1

58,28 m2, M-3 wod-kan., wc, wraz z pow.użytk pom.przynależnych 77,92m²

42.350,00 zł

2.120,00 zł

4.230,00zł

14.

Polaka 12/9 – poddasze, Świętochłowice

36,12 m , M-2, wod.-kan., wc na korytarzu

32.436,00 zł

1.600,00 zł

3.200,00zł

15.

Polaka 48/3 –I piętro, Świętochłowice

37,32 m , M-2, wod.-kan., łazienka z wc

40.007,00 zł

2.000,00 zł

4.000,00zł

16.

Polaka 32a/1 – parter, Świętochłowice

34,72 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc

47.046,00 zł

2.300,00 zł

4.700,00zł

17.

Karpińskiego 12/7– II p, Chorzowie

63,38 m , M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

73.331,00 zł

3.700,00 zł

7.300,00zł

18.

Siemianowicka 34/13– II p, Chorzów

38,33 m2, M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

36.643,00 zł

1.830,00 zł

3.600,00zł

19.

Długa 6/3– I p, Chorzów

48,66 m , M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

75.618,00 zł

3.800,00 zł

7.500,00zł

20.

Wandy 8/3, Ruda Śląska parter, piętro
(połowa domku) -po remoncie do wykończenia użytkowego, w niewielkiej odległości znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe i usługowe,

138,48 m2, M-4, wod.-kan., łazienka z wc, parter– przedpokój, pokój, kuchnia,
łazienka z wc, piętro– przedpokój,2 pokoje, 2 komórki. powierzchnia użytkowa
lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 183,44 m²

205.000,00 zł

10.300,00 zł

20.500,00zł

21.

Ogrodowa 3a/2, Ruda Śląska parter, piętro i poddasze,
garaż (połowa domu) w dobrym stanie technicznym, nie
wymaga dużych nakładów finansowych, w niewielkiej
odległości znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, obiekty
handlowe i usługowe,

150,96 m2, M-5, wod.-kan., łazienka z wc, CO etażowe, parter – przedpokój, pokój,
piętro-wc, kuchnia, pokój, poddasze – korytarz,pralnia,spiżarka, łazienka, 2 pokoje
powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pow. użytkową pomieszczeń przynależnych
192,76 m²

274.898,00 zł

13.700,00 zł

27.500,00zł

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 03.04.2013r. Godz.10.00 Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący
sposób: – „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy,imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”.Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w
wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 02.04.2013r. do godz. 14.00 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050
1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 02.04.2013r. tel.: 243-96-37 w. 22. Możliwość oglądania lokali w dniu 25.03.2013r i 26.03.2013r od godz 12.30 do 15.00

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p.

Adres

Pow. użytk.

Wyposażenie lokalu

Dotychczas. działalność

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

1.

Ruda Śląska 5, ul. Chrobrego 10 lok. 301

14,73 m2

wod.-kan., CO, wc brak

Sklep przemysłowy

6,10 zł

500,00 zł

2.

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 8

46,21 m2

wod.-kan., CO, zw w budynku jest CWU

Sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

3.

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 6b

30,04 m

wod.-kan., CO, brak wc (z możliwością wyk.)

Sklep chemiczny

4,50 zł

500,00 zł

4.

Ruda Śląska 3, ul. Kolbego 6

86,39m2

wod.-kan.

Przedsięb. usługowe

4,50 zł

1 000,00 zł

5.

Ruda Śląska 3, ul. Joanny 8

31,43m2

wod.-kan.

Sklep przemysłowy

5,00 zł

500,00 zł

6.

Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33

42,23m

wod.-kan.

Sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

7.

Ruda Śląska 3, ul. Owocowa 6

78,52m2

wod.-kan., wc

Sklep przemysłowy

5,50 zł

1 000,00 zł

8.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

78,52m2

wod.-kan., CO, wc

Pomieszczenie biurowe

5,04 zł

1 000,00 zł

9.

Ruda Śląska 9, ul. Kazimierza 7

19,81m2

wod.-kan., wc

Punkt przyjmowania zleceń

5,00 zł

500,00 zł

Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 47

42,30m

wod.-kan., wc

Skup złomu

7,70 zł

500,00 zł

10.

2

2

2

Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu
03.04.2012r. godz.09.30. Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg oraz adresem lokalu w pokoju nr 213.
Oferta na lokal użytkowy powinna obejmować: a) imię, nazwisko i nazwę firmy oferenta, a także adres siedziby, b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami Regulaminu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, d) określenie oferowanej stawki czynszu, e) określenie działalności gospodarczej, której prowadzenie jest zamierzone w lokalu będącym przedmiotem przetargu.
Do oferty należy dołączyć: a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, . c) zaświadczenie o niezaleganiu
ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
Zaświadczenia lub odpisy, o których mowa w pkt a)-c) uznaje się za aktualne gdy od ich wydania do daty otwarcia oferty nie upłynęły 3 miesiące. Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 02.04.2012r.do godz.1400Termin składania ofert do
02.04.2012 r. Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210 tel.: 242-73-47 w.
22. Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 210.
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Chór Pustovalova

Krystyna Sienkiewicz „Cacko”

Dyrektor chóru Alexander Pustovalov urodził się w 1937 r. w Leningradzie. Karierę artystyczną rozpoczął
w ówczesnej Armii Czerwonej, gdzie
prowadził przez 25 lat chór. Odwiedził
niemalże cały świat, wszędzie wzbudzając zachwyt i uznanie. W tym
okresie prowadził chóry w Rydze,
obecnej stolicy Łotwy oraz w Kijowie,
stolicy dzisiejszej Ukrainy. Alexander
Pustovalov chcąc kontynuować stworzoną przez siebie artystyczną drogę
chóru Armii Czerwonej, zaangażował
najlepsze głosy z wielu miast byłego
ZSRR, między innymi z Moskwy,
Sankt Petersburga, Kijowa, Charkowa
i Odessy, powołał do życia chór sygnowany własnym nazwiskiem.
Ideą słynnego dyrygenta jest
ochrona przed zapomnieniem

Dlaczego „Cacko”? – bo zapraszam na piękne podwórko, do pięknego domu, w piękną podróż po moim
własnym świecie. Uchylam drzwi
i proszę do środka – pisze Krystyna
Sienkiewicz
To nie jest biografia. Nie ma tu dat,
nie ma chronologii, nie ma ku pamięci. To zaproszenie do świata lirycznej
komediantki Krystyny Sienkiewicz.
Cudownej, magicznej, pełnej urody
przestrzeni wrażeń i odczuć wartych
zapisania i zapamiętania. To podróż
po życiowych drogach i bezdrożach
pamięci, po pięknej krainie zdobionej
wyjątkowym gustem i talentem. A raczej wieloma talencikami. To również
manifest urody życia. Głośny manifest
umiejętności cieszenia się z rzeczy małych i dużych, radzenia sobie w każdych
okolicznościach i postrzegania wszystkiego w jasnych barwach. To zachęta do
czerpania z życia pełnymi garściami
itworzeniawłasnego,niepowtarzalnego
świata, w sobie i wokół siebie. Lekcja
pokory i umiejętności dzielenia się radością i wiarą. To zaklęty w opowieściach
balsam dla tych, którzy kiedykolwiek
choć przez chwilę stracili nadzieję i zawahalisię.Awszystkopodanewsposób,
w jaki Krystyna Sienkiewicz patrzy na
świat i ludzi – dowcipnie, inteligentnie,

najpiękniejszych pieśni wojskowych,
ludowych i popularnych. Chór
Aleksandra Pustovalova liczy ok.60
artystów: śpiewaków, muzyków i solistów. W jego składzie zawsze śpiewa
kilku solistów o głosach uznanych
na światowych scenach operowych.
W instrumentarium, oprócz klasycznego zestawu instrumentów

orkiestry symfonicznej, są również
akordeon i bałałajka. Tworzy to niesamowite brzmienie. W wykonaniu
chóru usłyszymy dynamiczne, marszowe pieśni wojskowe, rzewne pieśni
rosyjskie i ukraińskie oraz ballady
ludowe. Koncert odbędzie się 18
marca o godzinie 19:00 w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie.

Muzyczne Oblicza Europy
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
zaprasza na koncerty kameralne
w ramach Festiwalu Muzyki Instrumentalnej „Muzyczne Oblicza
Europy”, w dniach 5, 7, 11, 12 i 18
marca 2013. Koncerty odbywać się
będą o godz. 19.00 w Sali Koncertowej
w Katowicach, na ul. Zacisze 3. Wśród

wykonawców pojawią się wykładowcy, studenci i przyjaciele uczelni,
którzy wspólnie wykonywać będą muzykę takich kompozytorów jak Claude
Debussy, Sergiusz Rachmaninow, Igor
Strawiński, Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Richard Strauss, Witold Lutosławski, Wolfgang Amadeusz
Mozart, Sergiusz Prokofiew, Antonín

Dvořák czy Edvard Grieg. Szczegółowy
program na festiwalowe koncerty znajdują się na stronie www.am.katowice.
pl Bezpłatne wejściówki na koncerty można odbierać w Informacji
Akademii Muzycznej – Katowice,
ul. Zacisze 3 – lub rezerwować pod
nr tel. 32 77 92 100 na dwa tygodnie
przed każdym z koncertów.

czasem komicznie, innym razem tragikomicznie,akiedytrzebamelancholijnie
i lirycznie.
Krystyna Sienkiewicz – aktorka
teatralna, filmowa, telewizyjna i kabaretowa. Urodziła się 14 lutego 1935
roku. W 1958 roku zadebiutowała
na dużym ekranie. Stworzyła niezapomniane postacie m.in. w „Motodramie”, „Rzeczpospolitej babskiej”
i „Lekarstwie na miłość”. Najbardziej
kojarzona z występami kabaretowymi – w Kabarecie Starszych Panów,
w kabareciku Olgi Lipińskiej, gdzie
z Barbarą Wrzesińską stworzyła niezapomniany duet – Siostry Sisters, czy
własnym programie Śmiechoterapia.
Jej motto to słowa Juliana Tuwima Żyj
tak, żeby potem, jak ciebie zabraknie,
ludziom było nudno.

Krzyżówka
POZIOMO: 1-ustawowe przerwy w pracy; 2-dopływ sanu; 8-olej roślinny; 9-imię męskie; 11-krzewinka
tropikalna; 12-imię chruszczowa; 15-papuga zielona; 17-gwałtowne wyładowania w atmosferze ziemskiej;
20-ind. wóz procesyjny; 21-rzeka w Londynie; 24-likaon; 25-najwyzszy kapłan żydowski w I w; 28-heros
ateński; 29-niedołęga; 32-cieplica; 33-włókno łykowe; 36-ciesielska konstrukcja nośna dachu; 39-gra zbliżona do palanta; 42-mit. gr. piekło; 43-georginia; 45-nad nimi Kruszwica; 46-noga gęsi i kaczki; 47-pług.
PIONOWO: 1-nieciągła deformacja tektoniczna; 2-autor powieści obłok magelana; 3-jamochłon; 4-nielot;
5-znak zodiaku; 6-wachlarz japoński; 7-wizerunek; 10-jez. w Finlandii; 13-księga mahometan; 14-tkanina
na pieluszki; 16-ukryta granica ogrodu; 17-dostojnik w imperium osmańskim; 18-taniec z Kuby; 19-tkanina
czesankowa; 22-model melodyczny w muz. arabskiej; 23-np. stołowa; 26-nacja; 27-renoma; 30-roślina
zielna; 31-dawn. wiąz; 34-rodzina lutników włoskich; 35-ikt; 34-indyk; 38-autor kakao; 40-statek Jazona;
41-dawn. porwanie panny; 44-woda o stałym stanie skupienia.

pielęgnacja 30+
tłusty odżywczy krem lipidowy 30+
 unikalny kompres przeciw
zmarszczkom
 skóra sucha
 Przyspiesza osłabione procesy
regeneracji skóry.

 Organizuje prawidłowe usieciowanie kolagenu i elastyny.
 Wzmacnia spoistość skóry,
poprawia jej gęstość i sprężystość.
 Redukuje zmarszczki, pozostawia
skórę odmłodzoną i gładką.
aktywator odnowy lipidowej

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 22.03.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy
w 19 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 16 to „Kto się waha nie ma nic”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Stanisław Leski z Sosnowca.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 16 to „Co ma piernik do wiatraka”. Zwycięzcą została Izabela Kulig z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Promocja

www.kurierpolski24.pl

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.

Wczasy
odchudzające
z międzynarodową
kadrą medyczną
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu wśród górskich krajobrazów, indywidualnie dobrana dieta oraz
skuteczne zabiegi oparte na bazie medycyny Dalekiego Wschodu - oto doskonała recepta na pozbycie się
zbędnych kilogramów i odmłodzenie ducha!
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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 20 35.

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
– Centrum Zdrowia i Energii
tel.: + 48 33 483 20 35
e-mail: meridian@istebna.org,
www.meridian.istebna.org
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ZIMOWY
16.03.2013 r., niedziela
Karnet z prądem
*

SZOKUJE

Wino grzane dla pierwszych 100 osób*.

Dania wydawane pod wiatą grillową w godzinach od 15:00-17:00

Zapraszamy
zanie…
d
u
h
c
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o
e
n
z
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te
u
k
s
i
na zdrowe
 Zabiegi:

 Planowany pierwszy turnus:

18.03.-25.03.2013 r.

• 3 x Akupunktura
• 3 x Masaż
antycellulitowy bańką
 Cena pakietu:
chińską
1700 PLN/os
 Oferta zawiera:
• 2 x Zabiegi
• 7 Noclegów
wyszczuplające
• 5 Zbilansowanych posiłków
całego organizmu
dziennie – i dieta działa!
• Poranną gimnastykę na sali
rehabilitacyjnej
• Medytację i sztukę walki w jednym,
 Na zakończenie
czyli Tai Chi
turnusu:
• Aqua Aerobik
Zielony kulig
• Zajęcia z trenerem na siłowni
połączony z imprezą
• Nordic walking z instruktorem
integracyjną
• Fakultatywną górską wycieczkę
z przewodnikiem
*Rozpoczęcie kolejnego turnusu od 8 kwietnia, w każdy
poniedziałek. (wykluczając długie weekendy)

S e rd e c z n i ey
zapraszam

!!!

* Pełny program turnusu odchudzającego odbędzie się przy grupie minimum 15-osobowej.

