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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Śląska Alexis uniewinniona

Siedem lat procesu i drugi już wyrok uniewinniający dla Barbary Kmiecik. Katowicki sąd
uznał, że oskarżenia prokuratury, jakoby śląska Alexis oraz sześciu innych oskarżonych
mieli wyłudzić ponad 2 miliony złotych na
naprawę szkód górniczych są bezzasadne.
Sprawa dotyczyła pośrednictwa Kmiecik
w pozyskaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na regulację rzeki
Rawy. - Ponieważ sąd pierwszej instancji
długo i wnikliwie rozpoznawał całą sprawę,
przeprowadził wszystkie dowody bardzo
skrupulatnie, a więc teraz uchylać to do
ponownego rozpoznania, to byłoby skazać
sąd pierwszej instancji na powtarzanie tego
wszystkiego, to by przecież nie miało sensu
– uważa Bolesław Andrysiak, obrońca Barbary Kmiecik. Wyrok jest prawomocny

Rodzice Szymona z Będzina nadal
za kratami

Kolejne trzy miesiące aresztu tymczasowego.
To decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach
wobec rodziców Szymona z Będzina. Oboje
są podejrzani w sprawie zabójstwa 1,5-rocznego chłopczyka. Dwa lata temu sprawa
wstrząsnęła całą Polską.
Beata Ch. i Jarosław R. zostaną w areszcie
kolejne trzy miesiące. Rodziców chłopczyka,
którego zwłoki wyłowiono ze stawu na obrzeżach Cieszyna zatrzymano w czerwcu ubiegłego roku. Sąd areszt dla obojga przedłużał
już dwukrotnie. Ciało chłopczyka znaleziono
w stawie w lutym 2010 roku. Policja sporządziła portret dziecka i rozpoczęła poszukiwania jego rodziców. Bezskutecznie - tożsamość dziecka, przez policjantów nazwanego
„Jasiem” pozostawała nieustalona. Rodziców
Szymona udało się ustalić dopiero po anonimowej informacji od jednego z mieszkańców
Będzina. Poinformował policję, że od dawna
nie widział dziecka swoich sąsiadów. Mundurowi zatrzymali Beatę Ch. i Jarosława R. Kobiecie postawiono zarzut zabójstwa dziecka,
a jej konkubentowi zarzut nieudzielenia pomocy dziecku, kiedy zagrażało mu niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego doprowadzenia
do jego śmierci. Beacie Ch. grozi dożywocie,
a mężczyźnie 5 lat odsiadki. Areszt tymczasowy sąd przedłużył do 23 czerwca.

Sprawca ataku na obraz Matki
Boskiej niepoczytalny

Mężczyzna, który obrzucił obraz Matki Boskiej
na Jasnej Górze żarówkami napełnionymi farbą, był niepoczytalny w chwili dokonania ataku.
Tak stwierdzili lekarze-psychiatrzy i biegli, którzy
badali mężczyznę podczas obserwacji sądowo-psychiatrycznej.
58-letni Jerzy D. zaatakował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 9 grudnia zeszłego roku.
Obrzucił go żarówkami wypełnionymi czarną
farbą. Mężczyznę natychmiast zatrzymała straż
jasnogórska i przekazała policji. Obrazowi nic
się nie stało, bo ochroniła go specjalna szyba,
ale ucierpiała rama. Mężczyzna, który policji
oznajmił, że symbole religijne wywołują w nim
od dawna agresję, trafił do szpitala w Krakowie
na obserwację psychiatryczną. Ta wykazała,
że sprawca ataku był niepoczytalny w trakcie
popełniania czynu. Śledczy z częstochowskiej
prokuratury prowadzący sprawę, mają złożyć
wniosek o umorzenie śledztwa i umieszczenie
Jerzego D. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Opinia biegłych ma jeszcze jedną
konsekwencję, jako osoba niepoczytalna,
sprawca ataku i usiłowania zniszczenia jasnogórskiego obrazu nie trafi przed oblicze sądu.
Nie może bowiem odpowiadać jako osoba
niepoczytalna za swoje czyny. Nie wiadomo,
jak długo 58-latek pozostanie w zakładzie zamkniętym.
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Firma zamknęła drogę mieszkańcom

Przez 10 lat nikomu nie przeszkadzała i służyła setkom kierowców dziennie. Do niedawna. Teraz
przy krótkiej drodze łączącej katowickie osiedle Widok z ul. Stęślickiego stanęły znaki zakazu ruchu.
Postawiła je prywatna firma, bo
jak się okazuje, to ona jest właścicielem drogi. Teraz mieszkańcy
osiedla muszą kilkakrotnie nadkładać drogi, żeby z niego wyjechać.
Problem mogłoby rozwiązać miasto, ale na razie nie ma pomysłu,
jak to zrobić.
- Pani wie, że wjeżdża pod
zakaz? - Nie. - Ale tutaj jest zakaz. - W takim razie od niedawna
chyba. Musiałam nie zauważyć.
Tych, którzy nie dostrzegają znaku
zakazu jest zdecydowanie więcej.

Przyzwyczaić się do ich widoku przy
ulicy Widok w Katowicach będzie
trudno, zwłaszcza, że przez ostatnich
dziesięć lat ich tu nie było. - Nigdy
nie robiliśmy problemów. Ona cały
czas była otwarta, dopóki nie zdarzył
się wypadek. Na szczęście nikomu
nic się nie stało, ale mogło dojść do
tragedii i właśnie tej tragedii chcemy
zapobiec - wyjaśnia Monika Hawrylak, prezes firmy Aldec. Prywatny
właściciel około 30-metrowego odcinka drogi znaki ustawił niedawno.
Blokując tym samym - przynajmniej
w świetle prawa - nie tylko jeden
z dwóch wyjazdów z osiedla, ale
też oblegany przez kierowców skrót
do największej galerii handlowej
w mieście. Nowa organizacja ruchu
zaskoczyła nie tylko tysiące przejeżdżających tędy kierowców, ale
i okolicznych mieszkańców osiedla
Widok. - To jest kretynizm. Jak mam
z osiedla wyjechać? Jedyna droga jest
tam na Widok w kierunku Silesia
City Center. W sobotę i niedzielę, gdy
są korki, cały prawoskręt jest zakorkowany, bo wszystko stoi na parkingu
Silesia - stwierdza Krzysztof Kopiec,
mieszkaniec osiedla Widok.

Do tej pory, żeby wydostać się
z osiedla - na przykład w kierunku
katowickiego ronda - wystarczyło
pokonać nieco ponad kilometr.
Teraz kierowcy muszą kilkakrotnie
nadrabiać drogi, jadąc ulicą Widok,
potem Stęślickiego, dalej wzdłuż Silesia City Center i ulicą Chorzowską
albo ulicami Widok, Ściegiennego,
Słoneczną i Korfantego. Właściciel
newralgicznego kawałka drogi decyzji nie zamierza zmieniać. Przekonuje
jednak, że wobec mieszkańców tutejszego osiedla, może iść na ustępstwa.
- Osoby, które mają tutaj garaże, są
odcięte od możliwości dojścia do garażu. Mogą więc się do nas zgłosić
i dostać takie zezwolenie pozwalające
na przejazd tą drogą - mówi Monika
Hawrylak, prezes firmy Aldec. To
jednak raptem cztery osoby. Choć
taki scenariusz można było przewidzieć, katowiccy urzędnicy reagują
dopiero po fakcie. - Miasto zwróciło
się z oficjalnym pismem, z prośbą do
właścicieli firmy o rozwiązanie problemu, aby jednak mieszkańcy mogli
korzystać z tego połączenia. Jednak
nasza prośba spotkała się z odmową
- informuje Jakub Jarząbek, Urząd

Miasta w Katowicach.
Z kolei mieszkańcy dziesięć lat
temu mieli odmówić propozycji miasta, zrobienia w tym miejscu łącznika
z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory
niektórym się to nie podoba. - Niech
sobie pan wyobrazi, jak pan mieszka
trzy metry od jezdni. Przejedzie panu
300 samochodów na godzinę. Nie jest
pan w stanie nawet otworzyć okna,
ani spokojnie odpoczywać. To nie jest
ruch w ciągu dnia, godziny, czy dwóch.
To jest ruch do północy – opowiada Marian Rudnicki, mieszkaniec
osiedla Widok. Teraz na pewno się
zmniejszy, również kosztem samych
mieszkańców. Wszyscy kierowcy
muszą uważać, żeby stare zwyczaje
nie kosztowały ich nawet kilkuset
złotych mandatu. - Jeżeli w danym
momencie patrol będzie świadkiem
takiego naruszenia, jego obowiązkiem
będzie podjęcie czynności zgodnie
z uprawnieniami - zaznacza Piotr
Piętak, zastępca komendanta Straży
Miejskiej w Katowicach. Urzędnicy
też mają uprawnienia, żeby sprawę
łącznika raz na zawsze rozwiązać.
Tyle, że nic nie wskazuje na to, że
z nich skorzystają.

Burza wokół Kopernika
Odwołany wicestarosta,
w prokuraturze aż dwa pozwy, a w perspektywie kontrola w powiecie Regionalnej
Izby Obrachunkowej. To finał
samorządowej burzy w Będzinie, burzy wokół zlikwidowanego już Zagłębiowskiego
C ent r u m Ro z woju Nau k i
i Technologii Kopernik. Ta
miejska spółka od samego
początku wywoływała duże
emocje. A oskarżenia o nepotyzm i wykryte nieprawidłowości finansowe podgrzewały
tylko w mieście atmosferę.

żeby zrezygnować z pełnienia
funkcji, nie obciążać ją sprawami osobistymi - mówi Emil
Bystrowski, przewodniczący
rady powiatu będzińskiego.
Według niektórych radnych
zli k w idowane już centrum
Kopernik to samo zło. Samorządowa spółka miała działać
na rzecz oświaty w powiecie.
To t ut aj m ia ł y powst awać
koncepcje rozwoju systemu
edukacji. Kopernik miał zadbać o unijne środki na ten
cel. Przynosił jedna k same
straty. - Tak naprawdę spółka

B ęd zi n st raci ł w icest arostę. Ma r iu sz Koz łow sk i
z łoż ył u rz ąd . To f i na ł samor z ą dowe j wojny wokó ł
Z ag łębiowsk iego C ent r u m
Rozwoju Nauki i Technologii Kopernik. - To jest takie
działanie ponad standardowe,

nie pozyskała ani jednego euro,
ani jednej złotówki na swoją
działalność i była w całości
opar ta na f undu sz ach publicznych. Czyli tak naprawdę
obciążała skromny i lichutki
budżet powiatu będzińskiego
- uważa Adam Szydłowsk i,

radny powiatu, Ruch Palikota.
D o t e g o d aw a ł a p r a c ę
członkom rodzin będzińskich
urzędników. Funkcję dyrektora pełniła tu żona odwołanego
wicestarosty, a to starostwo
f inansowało i nadzorowało
spółkę. - Te projekty kosztowały po 50 tysięcy, czyli mąż decydował o przyjęciu projektu, jak
o płatności faktur. Oczywiście
technicznie robił to skarbnik
- zaznacza Szydłowski. Skarbnik, na którego naciskać miał
wicestarosta. Sprawa trafiła
już do prokuratury. - Mam nadzieję, że przeproszą i na to, że
wszystkie kontrole - będziemy
prowadzić niezależnie od prokuratury - doprowadzą do wyjaśnienia wszelkich problemów
związanych z tą spółką i już
więcej nikt nie będzie miał podobnych pomysłów - oznajmia
Henryk Postel, radny powiatu,
Ruch Palikota.
Mariusz Kozłowski z zarzutów mu stawianych zamierza się oczyścić. By odzyskać
dobre imię i on skierował swoje kroki do prokuratury. - Panowie radni pominęli zasadnicze fakty w swoim doniesieniu,
szkalując moją osobę. Natomiast dopuścili się oszustwa
względem wymiaru sprawiedliwości i taka jest treść mojego
doniesienia do prokuratury.
Strony najprawdopodobniej

spotkają się teraz w sądzie.
Starosta zamierza wytoczyć
obu radnym również cywilny
proces. A w mieście lada dzień
zacznie się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kontrola finansów Kopernika, który od samego początku
wzbudzał w Będzinie wiele
kontrowersji. Teraz straszą
w nim puste ściany i k łódk i. - Zdecydowały względy
ekonomiczne. Brak dal szej
możliwości f inansowania
spółki z budżetu powiatu oraz
brak możliwości pozyskania
w jakieś realnej perspektywie
środków zewnętrznych na jej
funkcjonowanie - tłumaczy
Krzysztof Kozieł, rzecznik
Starostwa Powiatowego w Będzinie.- Przepadło ponad 300
tysięcy złotych, które już mogły zasilać w tym momencie
szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie, jak również
przeznaczyć na budowę laboratoriów, do których spółka
była powołana - z a znacz a
Mariusz Kozłowski, odwołany
wicestarosta powiatu będzińskiego. Zdaniem byłego już
wicestarosty, ich zarzuty są
bezpodstawne, a radni działają jedynie w celu osiągnięcia
politycznych korzyści. Druga
strona Mariuszowi Kozłowskiemu zarzuca to samo.
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Rozgrzewające... rachunki w Chorzowie
Rozgrzewają nas rachunki - tak swoją sytuację opisują
mieszkańcy blisko 150 mieszkań
przy ulicy 3 Maja w Chorzowie.
Za ciepło płacą - ich zdaniem
-niebotyczne pieniądze, tylko
dlatego, że jak do tej pory ich
mieszkań nie przyłączono do
żadnej sieci ciepłowniczej. Mimo
próśb o pomoc, przez władze
Chorzowa czują się ignorowani,
dlatego teraz o pomoc poprosi-

li media.
Mieszkańcom chorzowskiego
osiedla tej zimy zrobiło się naprawdę gorąco. Nie z powodu ciepła, tylko kosmicznych opłat za

nie. Mowa o nieprawidłowościach, jakie zdaniem mieszkańców zawierają ich rachunki za
ciepło. To kwoty od 3,5 do nawet
8 tysięcy złotych rocznie. - Takie
drogie osiedle, to nie wiem czy
gdzieś w Polsce jest i w takich
cenach. Tu nikt nie chce przychodzić na zamianę - opowiada
Jan Lis, mieszkaniec bloku przy
ulicy 3 Maja. Za to niektórzy
myślą już o wyprowadzce, wśród

nich państwo Sowa. - Myślimy
o wszystkim, nawet oflagujemy
tutaj balkony. Będziemy protestować na zasadzie oflagowania
balkonów, żeby ktoś nas zauważył

- twierdzą Jolanta i Wacław Sowa.
Zauważyć powinno miasto.
Dziesiątki pism z prośbą o interwencję na razie nic nie dały.
Mieszkańcy walczą o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej. - W skali
roku wychodziłoby praktycznie
o połowę taniej. Przynajmniej
z tych obliczeń, które żeśmy tutaj
miedzy sobą robili - uważa Sylwester Ksol. Do tego jednak daleka
droga. Zarządca budynków przekonuje, że o takim rozwiązaniu
nie chciał słyszeć Tauron Ciepło. - W dwóch odpowiedziach
w 2010 i 2011 odpisał, że jest to
dla nich ekonomicznie nieuzasadniona inwestycja - tłumaczy
Mariusz Kściuczyk, dyrektor
zakładu PGM.
Tych informacji nie udało
nam się potwierdzić w Tauronie. Zarzuty odpierają, bo taka
możliwość na pewno jest. - Analiza techniczna wyszła pozytywnie,
w chwili obecnej wykonywane są
analizy ekonomiczne - informuje
Marek Sztuka, rzecznik Tauron
Ciepło. Ile potrwają, tego nie
wiadomo. Wiadomo jednak, że
cierpliwość mieszkańców powoli
się kończy. - Administracja nam

zawyża te rachunki oleju, które
są dostarczane, jak mówiłem jest
rachunek na tysiąc litrów, a tego
oleju przychodzi tylko 800 - uważa
Sebastian Gwizdoń. - Przeprowadziliśmy kontrolę wewnętrzną
i naszym zdaniem nie ma takiej
możliwości, żeby olej był kradziony - odpowiada Mariusz Kściuczyk, dyrektor zakładu PGM.
Mają teraz nadzieję, że pomocni w rozwiązaniu ich problemu
będą miejscy radni. - Nie wiemy jakie koszty są, ile zużywa się paliwa,
nic nie wiemy. Nie otrzymujemy
takich informacji, proponowaliśmy
spotkanie, do dnia dzisiejszego - 1,5
miesiąca - tego spotkania nie ma
- podkreśla Adam Trzebińczyk,
radny Chorzowa. Dlatego część
mieszkańców, która wiarę w poprawę sytuacji straciła, stracić za
to nie chce ostatnich pieniędzy.
Z ogrzewania po prostu rezygnują.
- Dzieci przychodzą, czy wnuki to
trzeba się dogrzewać elektrycznie,
tak to tutaj u nas wygląda, bo
opłaty i dopłaty są astronomiczne - podsumowała Monika Śliwa.
I choć rozpoczęła się wiosna trudno tu mówić o ociepleniu, bo wraz
z nią rachunki nie stopnieją.

pracował w Gdańsku, a tutaj
przyjeżdżał zakosztować Polsk i.” Ostrów Wielkopolsk i:
„Mnie łączy znacznie więcej
z Ost rowem ni ż przeja zdy
w drodze na wakacje. W sposób szczególny wspominam to
miasto, zrobiłem tu w końcu,
w wojsku - równo 50 lat temu
- zawodowe prawo jazdy.”
Oprócz tych miast, Jerzy
Buzek jest też honorow y m
oby watelem Lublińca, Piek a r Ślą sk ich, cz y Wa rsz aw y. W Gliwicach do tematu
podesz l i ba rd zo a mbit nie:
- Nie powinniśmy zwlekać,
aż wszystkie inne miasta ten
tytuł mu nadadzą, a miasto,
w którym mieszka, będzie się
powstrzymywało – tłumaczył
jeden z radnych. W Gliwicach
nikt się nie wstrzymał, ani
też nie był przeciw. Podobnie
w stolicy regionu - Katowicach. - Jednym z ważniejszych

aspektów uzasadnienia było
zaangażowanie w Europejski
Kongres Gospodarczy. Myślę,
że jednej z najważniejszych
inicjatyw tego typu w Europie
Środkowo-Wschodniej – wyjaśnia Maciej Biskupski, asystent
prezydenta Katowic.
Ja k ieś u z asad nienie z awsze się znajdzie i to nie tylko
w przypadku Jerzego Buzka.
- Dobrze jest, jeżeli te postacie
są umocowane w jakiejś historii, wydarzeniach ważnych dla
tego miasta i danej społeczności, bo oderwane od kontekstu,
ocierają się o absurd – uważa
Marcin Zasada z Dziennika
Zachodniego. Chociaż przedstawiciele samorządów pewnie
tak do tego nie podchodzą.
Jer z y Bu z ek z n iek tór y m i
miastami rzeczy w iście jest
mocno związany. Z innymi
już też, choćby poprzez honorowe obywatelstwo.

Obywatel całej Polski
Jerzy Buzek - obywatel Europy, świata, ale też, a może
przede wszystkim - Polski.
Jerzy Buzek jest honorowym
obywatelem aż jedenastu polskich miast. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że
z częścią z nich prawie w ogóle nic go nie łączy. Ostatnio
w Zabrzu radni jednogłośnie
przegłosowali pomysł, by i w
tym mieście były premier był
honorowym obywatelem.

Zgodnie i bez najmniejszego głosu sprzeciwu zabrzańscy

radni zdecydowali, że honorowym obywatelem miasta zostanie Jerzy Buzek. - To Ślązak,
który doszedł w strukturach
unijnych tak daleko, że w Zabrzu na pewno jesteśmy z tego
dumni – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza. Nie tylko w Zabrzu,
bo dumna z byłego premiera
i byłego przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego, jest
prawie cała Polska. Buzek jest
już honorowym obywatelem jedenastu miast. Jak się okazuje,
profesor potrafi się odnaleźć
w każdej sytuacji i w każdym
mieście; Puławy: „Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony.
Biorąc pod uwagę to, jak długo
jestem zakochany w Puławach,
to pewnie ten tytuł mi się należał.” Gdynia: „Moje związki
z Gdynią są szczególne. Wciąż
pamiętam opowieści mojego
ojca, który pod koniec lat 20.

Silesia Informacje

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

Silesia Cafe

poniedziałek –piątek 15:45

W skrócie z
Prokuratura wszczyna śledztwo
ws. Kolei Śląskich
Głównie niegospodarności ma dotyczyć
śledztwo, jakie prowadzić będzie katowicka
prokuratura w sprawie Kolei Śląskich. Na
początku lutego marszałek województwa
śląskiego złożył w tej sprawie doniesienie do
prokuratury. Sprawę bada także CBA.
Mirosław Sekuła miał zastrzeżenia do umów
zawieranych przez przewozową spółkę.
Wątpliwości nowego marszałka wzbudzają
także przetargi na dostawę taboru dla Kolei
Śląskich. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła więc śledztwo, którego
głównym wątkiem będzie właśnie niegospodarność, do jakiej mogło dojść w spółce.
Badany będzie okres od września 2009 roku
do listopada roku ubiegłego. Śledczy sprawdzą ich ekonomiczne uzasadnienie i to,
czy zawieranie poszczególnych umów nie
wyrządziło marszałkowskiej spółce szkody
majątkowej. Prokuraturze w postępowaniu
i zbieraniu materiałów pomaga Centralne
Biuro Antykorupcyjne.
Powrót polskich himalaistów.
W Karakorum zostawili swoich przyjaciół
i wielkie cierpienie. Do kraju wrócili członkowie zimowej wyprawy na Broad Peak.
Zdobywcy szczytu - pochodzący z Tychów
Artur Małek i Adam Bielecki - oraz kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki, dzielili się
z dziennikarzami swoim „sukcesem w cieniu
tragedii”. Podczas wyprawy, w drodze powrotnej z góry, zginęli dwaj inni polscy himalaiści - Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski.
Uczestnicy wyprawy na Broad Peak wystąpili już do Polskiego Związku Alpinizmu
o powołanie komisji i ocenę ich działań.
Choć zwłok dwójki polskich himalaistów nadal nie odnaleziono, ich najbliżsi
i przyjaciele już ich symbolicznie pożegnali.
Koleją dotrzemy do Pyrzowic?
Szybkie połączenie aglomeracji z lotniskiem
w Pyrzowicach. Temat powraca co jakiś
czas, jak bumerang. Tym razem za sprawą
inicjatywy radnej Sejmiku Śląskiego. Zdaniem Barbary Dziuk zamiast budować nową,
z powodzeniem można wykorzystać i zmodernizować starą, spełniającą wszelkie kryteria trasę Chorzów-Tarnowskie Góry.
- Infrastruktura już jest, tylko ją trzeba zmodernizować. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg przez Piekary Śląskie, to tam trzeba
wszystko wyburzyć i od podstaw zbudować,
także koszty są naprawdę ogromne. Wszelkie analizy ekspertów są również zgodne co
do tego. W dzisiejszych czasach, kiedy jest
kryzys musimy umiejętnie wydawać środki
publiczne. Wszystkie gminy, tzn. powiat tarnogórski, powiat będziński i powiat zawierciański są za tą opcją i nie ma protestów społecznych. Przede wszystkim ten projekt nie
narusza środowiska naturalnego, gdzie człowiek jest jego integralną częścią – wyjaśnia
Barbara Dziuk, radna Sejmiku Śląskiego.
Nowy mieszkaniec śląskiego ZOO
Ma na imię Franciszka. Lubi rybki, dużo
ruchu, wodę i to wszystko, co prawdziwe
wydry lubią najbardziej. Wydra Franciszka
to najnowszy nabytek chorzowskiego ZOO.
Pani wydra została importowana do Polski,
aby rozweselić nieco mieszkającego już
w chorzowskim ogrodzie Maćka.
Maciek, jak zauważyli pracownicy chorzowskiego ZOO, ostatnio bardzo posmutniał.
Receptą na dobre samopoczucie ma być
właśnie Franciszka, sprowadzona z niemieckiego ogrodu zoologicznego. Szybko okazało się, że wydry nie tylko do siebie pasują, ale
i świetnie się znają.
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Śląskie coraz popularniejsze

fot. Maciej Rzońca

W zeszłym roku województwo śląskie odwiedziło ponad 4 miliony turystów. Zwiedzających w naszym regionie z roku na rok
zdecydowanie przybywa, ale pojawił się inny problem. Turyści nie do końca są zadowoleni z tego, co zastają po przyjeździe.

Istebna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Śląskie jest coraz bardziej
popularne wśród tur ystów.
Tak przynajmniej wynika z corocznych badań ruchu turystycznego wykonanych na zlecenie
Śląskiej Organizacji Turystycznej
przez firmę ARC Rynek i Opinia. Lista atrakcji turystycznych,
które wzięły udział w badaniu
jest bardzo długa. Na pewno
ogromnym atutem naszej oferty jest różnorodność, ponieważ
znajdziemy tu między innymi
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Szyb Prezydent
w Chorzowie czy Zabytkową
Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a z drugiej strony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Zamek Ogrodzieniec w Podzamaczu i Muzeum Zamkowe
w Pszczynie.

Ponad 4 miliony turystów
Okazało się, że atrakcje naszego województwa doceniają sami
jego mieszkańcy, którzy coraz
chętniej urlop spędzają blisko
domu. Z rok na rok podróżujących po województwie śląskim
systematycznie przybywa. W 2010
roku tę formę wypoczynku wybrało 665 tysięcy mieszkańców
śląskiego. Rok później już 1 milion 440 tysięcy, a w roku 2012 aż 1
milion 760 tysięcy. Co ważne, podobna tendencja jest także wśród
turystów z innych województw.
Od 1 m i l iona 745 t ysię c y
w 2010 roku przeskoczyliśmy

fot. Adrian Leks

do a ż 2 mi l ionów 40 0 t ys i ę c y o s ó b w r o k u 2 012 .
– To bardzo dobre wyniki, stawiające nasze województwo w czołówce najchętniej odwiedzanych
regionów w kraju. Coraz więcej
Polaków przestaje kierować się
stereotypami, wybierając atrakcyjne miejsca bez względu na ich
lokalizację – uważa Agnieszka
Sikorska, dyrektor biura Śląskiej
Organizacji Turystycznej.
Nasz region licznie odwiedzają także zagraniczni goście.
Dominują Niemcy, ale często gościmy też Czechów i przybyszów
z Wielkiej Brytanii. Choć liczba
turystów indywidualnych wciąż
wzrasta, to śląskie jest prawdziwym rajem przede wszystkim
dla turystyki grupowej. Wśród

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu

odwiedzających w 51 przebadanych atrakcjach turystycznych
regionu zdecydowanie przeważają grupy szkolne. To aż 65 proc.
odwiedzających. Przeważają
– w aż 86 proc. - uczniowie z województwa śląskiego, ale dużo
jest też jednak grup z sąsiednich
województw, czyli małopolskiego, opolskiego czy dolnośląskiego. Warto również podkreślić,
że wydłuża się długość podróży
mieszkańców województwa po
regionie. To znaczy, że coraz
częściej z odwiedzających, czyli
osób wybierających się na jednodniowe wycieczki, przekształcają
się oni w turystów, a więc osoby,
które wyjazdy łączą z noclegiem.

Nie żałują gotówki
Turyści, jak już się pojawią
nie mają zamiaru oszczędzać.
Odwiedzający województwo
śląskie zostawiali u nas w kasie
średnio 80 złotych dziennie.
Biorąc pod uwagę, że turystów było więcej i zostawali na
dłużej, oszacowano że turyści
spoza województwa śląskiego
wydali 2,8 miliarda złotych, a w
ubiegłym roku były to „tylko” 2
miliardy złotych. Za to wydatki
mieszkańców śląskiego na turystykę w 2012 roku szacuje się
łącznie na kwotę 1,4 miliarda
zł. Tak więc w sumie uzbierały
się ponad 4 miliardy złotych.
Według badań, turyści spoza
śląskiego najczęściej przyjeżdżali
na Śląsk i Zagłębie. Odwiedzali
okolice Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic, Będzina oraz Sosnowca. Natomiast mieszkańcy
województwa zdecydowanie

preferowali tereny spoza aglomeracji. Dominowały okolice
Żywca, Wisły, Szczyrku i Istebnej, a w dalszej kolejności Bielska-Białej, Cieszyna, Ustronia
oraz Pszczyny.

Turystów przybywa, ale...
Wszystko wygląda piękne,
ale to nie znaczy, że nie można
się do niczego przyczepić. Liczby
są naprawdę imponujące, jednak
niepokoi przede wszystkim fakt,
że turysta coraz częściej nie jest
z tego pobytu do końca zadowolony. W zeszłym roku takie odczucia
miało aż 33 proc. podróżujących
mieszkańców śląskiego. Co ciekawe, w porównaniu z turystami
spoza naszego regionu różnica
jest znaczna, bo wśród przyjeżdżających z innych województw
niezadowolonych było jedynie
8 proc. przebadanych osób. Dlaczego tak się dzieje, tego nie wiedzą
na razie organizacje, które są odpowiedzialne za kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego na mapie Polski.
– Czy rosną wymagania klientów, czy coś jest nie tak z naszą
bazą turystyczną, obsługą, cenami? A może inne regiony bardziej stawiają na turystykę?
– py ta Agnieszka Sikorska.
Na te pytania warto, jak najszybciej znaleźć odpowiedzi.
Pamiętajmy, że konkurencja jest
olbrzymia, a w całym kraju nie
brakuje przecież pięknych i ciekawych miejsc. Jeżeli w tym roku
ma paść kolejny rekord odwiedzin,
to trzeba znaleźć słabe punkty i je
wyeliminować. Wtedy turyści na
pewno będą chcieli ponownie
zawitać do śląskiego.

fot. Adrian Leks
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Polskie „590”
We współczesnych sklepach nie ma chyba towaru, który nie byłby oznaczony szeregiem czarnych pasków różniących się między sobą szerokością, wraz z rzędem cyfr. Kod paskowy,
bo o nim mowa, opatentowany został w USA 61 lat temu, stając się jednym z najważniejszych wynalazków w handlu, z którego dobrodziejstw korzystają wszyscy, po obu stronach
sklepowej kasy.
Maciej Rzońca

Dzięki czarno-białym paskom
stało się możliwe zakodowanie
mnóstwa informacji o towarze –
jego nazwie, kraju wytworzenia,
cenie, a nawet terminie przydatności do spożycia. Pozwalają też
na bieżąco monitorować ilość danego produktu na sklepowej półce
i w magazynie. Dla handlowców
kod paskowy jest prawdziwym
błogosławieństwem i ma zapewne
jeszcze inne zalety, ale korzystają
na tym bezpośrednio także klienci. Chociażby na tym, że zliczenie
należności przy kasie, nawet za
kilkadziesiąt produktów, trwa
zaledwie kilka minut.

Nasza liczba
Sprawnie odszyfrowywać
paskowe informacje może jedynie specjalny czytnik. Te same
dane - dla ludzi - zakodowane
są cyframi. Współcześnie używa
się ok. 200 odmian kodu paskowego, ale w handlu sklepowym

najpopularniejszy jest system
EAN-13. Posiada on - oprócz
pasków - zawsze trzynaście cyfr.
Pierwsze 2 lub 3 z nich wskazują na kraj wytworzenia danego
artykułu. Kolejnych czter y
przypisanych jest do producenta,
następne oznaczają konkretny artykuł. Na końcu jest jeszcze tzw.
cyfra kontrolna, która pozwala
wykryć ewentualny błąd kasjera,
gdyby pomylił się ręcznie wpisując kod.

będziemy kupowali ten produkt
przywieziony z zagranicy, to komu
damy zarobić? Komu damy jako
klienci pracę oprócz handlowców?
Wrzucając do kosza makaron
wyprodukowany w Polsce dajemy
pracę setkom osób. Wytwórnia
daje pracę przy produkcji, ale też
rolnikowi (zboże) i młynarzowi
(mąka), pracownikom ferm drobiu
(jaja), producentowi opakowań
i wielu innym. Jeśli właściciel
kurzej fermy będzie miał hurtowy zbyt na jaja do wytwórni
makaronu, on z kolei da pracę
kolejnym osobom kupując paszę,
wodę, remontując halę, a w niedzielę zabierze rodzinę na obiad do
pobliskiej restauracji.
Tak więc, istnienie na opakowaniu towaru niewinnego, niby
mało znaczącego kodu paskowego
nie jest w stanie zrujnować gospodarki kraju, ale może mieć niebagatelny wpływ na wzrost dobrobytu społeczeństwa danego państwa.
W naszym przypadku, niech kod
większości kupowanych artykułów rozpoczyna się od „590”.

książkowym (978) i nie ma tu już
znaczenia kraj wydrukowania czy
towarom na wagę (liczby 20-29).
Dlaczego ten kraj producenta
może być taki ważny? Odpowiedź sprowadza się do jednego
– z przyczyn ekonomicznych.
Kupowanie lokalnych, własnych
produktów jest jednym z najlepszych sposobów wspierania
gospodarki własnego kraju. To
dobry sposób na wyższe emerytury, lepsze samochody i wakacje,
ładniejsze ulice miast i po prostu
na walkę z bezrobociem. W krajach Europy Zachodniej od dawna
o tym wiedzą. Francuzi nie kupują
masowo holenderskiego masła
i unikają hiszpańskich czy włoskich win. Brytyjczycy generalnie
nie piją czeskiego piwa, tak samo
Belgowie, a Grecy uważają, że ich
oliwki są najlepsze na świecie.

Jeśli szereg cyfr przy kodzie
rozpoczyna się liczbą „590”
oznacza to, że towar wyprodukowany został w Polsce. Artykuły
wytworzone w Niemczech mają
oznaczenia od 400 do 440, towary
z USA od 00 do 02, chińskie 690
i 691, itp. Oznaczenia innych krajów można bez problemu znaleźć
w internecie. Niestety, system nie
jest idealny. Jeśli np. firma zarejestrowana w Niemczech sprowadzi z Chin partię porcelitowych
kubków, to ma prawo sprzedawać
je jako „niemieckie”. Są jeszcze
kody przypisane wydawnictwom

Kupuj polskie produkty
Weźmy ja ko kon k ret ny
przykład najzwyklejszy... makaron, na który składa się mąka,
jaja, sól, woda i opakowanie. Jeśli

CYFRA
KONTROLNA

PRODUKT

PRODUCENT

KRAJ
POCHODZENIA

KOD
590
400-440
00-02
690-691
978
20-29

POCHODZENIE
POLSKA
NIEMCY
USA
CHINY
KSIĄŻKI
TOW. NA WAGĘ

Autokarem po Europie

Budapeszt

Maciej Rzońca

Co prawda, nadal lubimy
spędzać urlopy w egipskich czy
tunezyjskich kurortach, ale też
wiele osób rezygnuje z północnoafrykańskich kierunków - chociażby ze względu na niestabilną
sytuację polityczną w tych krajach i zamienia je na aktywne
zwiedzanie Starego Kontynentu.

W efekcie powiększa się oferta takich właśnie objazdowych tras –
na letni sezon 2013 obejmuje ona
już około 400 tras i terminów.
Autokarowych wycieczek objazdowych nie oferują wszyscy
polscy touroperatorzy, gdyż ich
organizacja wymaga ze strony
firmy świetnie funkcjonującej
logistyki. Tu już nie wystarczy
podpisać umowę z jednym hotelem i dowieźć na tydzień lub

dwa grupę turystów. W trakcie
wycieczek objazdowych prawie każdy nocleg jest w innym
miejscu, a więc wymaga to
koordynacji wielu noclegów
na podobnym poziomie dla
określonej liczby osób. Dlatego
też w zakresie wyjazdów nastawionych na zwiedzanie i ciągłą
zmianę miejsca pobytu wyraźnie
wyspecjalizowało się ścisłe grono
organizatorów, do których należy
Almatur (79 ofert zwiedzania
Europy autokarem), Rainbow
Tours (71 ofert) oraz Itaka (68).
Największy wybór - niezależnie
od biura podróży - mają klienci, którzy chcieliby zwiedzić
Włochy, Francję czy Hiszpanię.
Jest też wiele wyjazdów nastawionych na kilkudniowe zwiedzanie metropolii - Paryża, Pragi,
Rzymu z Watykanem, Wiednia,
Budapesztu, Lwowa czy Wilna.
Tegorocznymi nowościami są
objazdy krajów skandynawskich
wraz z dotarciem na Nord Cap.
Ponadto oferowane są wyjazdy
do odległej Portugalii, a nawet
w y prawa na drugą stronę
Cieśniny Gibraltarskiej, do Maroka. W ofertach dostępny jest objazd krajów Beneluksu, Bałkanów
ora z „pere ł k a” w postaci

Źródło: www.sxc.hu

Źródło: www.sxc.hu

Jak wynika z danych biur podróży coraz większą popularnością wśród polskich turystów cieszą się objazdowe
wycieczki autokarowe po Europie.

Praga

2-tygodniowej wyprawy nad
Jezioro Bajkał, w tym przejazd
koleją transsyberyjską.
Oczywiście, tego typu trasy
wycieczkowe nie są nastawione na
leniwe wypoczywanie na leżaku
ustawionym przy hotelowym

basenie. Z reguły plan dnia jest
dosyć napięty i wymaga od
uczestników wyjazdu pewnej
dyscypliny i punktualności. Takie
wyjazdy mają jednak swoje plusy,
a dowodem tego jest rosnąca ilość
ich uczestników.
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Polowanie w secondhandzie
W Katowicach, mimo powszechnego znikania butików, których właściciele z powodu wysokich
czynszów i braku chętnej do zakupów klienteli zamykają swoje biznesy, można zaobserwować
stałą obecność secondhandów.
Pani Bożena często widzi je jak
przechodzi koło ciucholandu.
- Ludzie kupują bez opamiętania, bo tanio. A potem, co z tym
robić? Moja synowa to tam ciągle chodzi. Niedługo już jej szafy
zabraknie, tyle ma tego. No ileż
można sobie kupić sukienek? Ona
ma ze trzydzieści. I jeszcze żeby
w tym chodziła! Niby wykształcona kobieta, dobrą pracę ma,
a takie głupoty wyprawia. Ogląda
seriale i widzi jak się tam ubierają,
to chce mieć takie same – śmieje
się starsza pani, która przyznaje,
że sama nigdy by do ciucholandu
nie poszła.
- Raz weszłam. Śmierdzi. I tyle
tam tego wszystkiego, że nie wiadomo jak to wybierać. W głowie mi
się zakręciło, to wyszłam i nie pójdę
więcej. To nie dla mnie. Niech sobie chodzi, kto potrzebuje. Ja mam
dobrą emeryturę, to mnie stać na
porządne sklepy. Do „ciuchów” nie
chodzę – dodaje pani Bożena.

Ewa Brol

W sobotnie przedpołudnie
odbywa się w niektórych z nich
prawdziwe polowanie. Ceny
spadają wówczas znacząco.
W popularnym „Szwedzie”
w poniedziałki cena kilograma
odzieży to wydatek rzędu 35 zł,
a w sobotę tylko 10 zł. W „Szwajcarze”, w którym w tygodniu
można kupić odzież za 27 zł za kg,
zdarzają się soboty, gdy można
było kupić je po 1 zł za sztukę, zaś
w ciucholandzie, który otworzył
swoje podwoje w miejscu, gdzie
niegdyś mieściła się popularna
kawiarnia „Biała brama” ceną
obowiązującą niektóre soboty
było 5 zł za kilogram.

Secondhand dla
wszystkich
Kim są klienci kupujący w takich sklepach? Jeszcze kilka lat
temu sklepy z zagraniczną odzieżą
używaną, nie cieszyły się w Polsce
szczególnym zainteresowaniem.
Ich klientami przede wszystkim
byli ludzie ubodzy, ale i członkowie

subkultur młodzieżowych, np.
punk rocka, którzy zaopatrywali
się tam w glany, plecaki „kostki”,
kurtki wojskowe i ramoneski.
Z czasem sytuacja nieco się
zmieniła, choć wciąż do podstawowej klienteli secondhandów
należą osoby, które w wyniku
sytuacji życiowej, z braku pieniędzy, nie mogą pozwolić sobie na
nowe ubrania. Pani Ania, która
od dwóch lat wychowuje samotnie
dwie córki utrzymując się z jednej
pensji, kupuje ubrania wyłącznie
w ciucholandach.
- Po zapłaceniu rachunków,
lekarstw, nawet na jedzenie nie
mam za wiele, więc co tu mówić
o ubraniach. Jedno moje dziecko
jest malutkie, cały czas ze wszystkiego wyrasta i jakbym chciała co
chwilę kupować jej nowe śpioszki
czy koszulki to bym zbankrutowała. Druga córa chodzi do szkoły
i też chce wyglądać jak koleżanki.
T-shirty, dżinsy, nawet bluzy czy
kurtki nawet po przecenach w sklepach w „Silesii”, to jest wydatek, na
który mnie nie stać. Sama też sobie
coś od czasu do czasu zafunduję,
ale na mnie ciężko coś kupić, bo

jestem niewymiarowa – przyznaje
pani Ania.
Pan Andrzej obecnie jest
bez pracy, bez prawa do zasiłku,
utrzymuje się z dorywczych zajęć jako tzw. złota rączka, ale na
pierwszy rzut oka nikt by tego
o nim nie powiedział. Sportowa
kurtka, porządne dżinsy, buty
dobrze wyczyszczone.
– Jak się chce, to się da. Jak idę
na zlecenie komuś coś naprawić to
muszę wyglądać nie jak ostatnia
łajza, tylko jak gość. Nawet jakbym
miał pieniądze to bym tu kupował,
bo wolę wydać na fajki albo na
piwo z kolegami. Po co wyrzucać
pieniądze? – mówi.
Dwie starsze panie na buszowanie w ciucholandach umawiają
się wcześniej. – Bajtle zaraz idą
do zabawek, to my sobie możemy
poklachać i powybierać. A to chusteczki, a to bluzki i spódnice takie do
chodzenia tylko po domu. Albo na
działkę spodnie, żeby ciepło w tyłek
było. I synowi portki i koszulę jak
mu się podrze - opowiadają.
W ciucholandach bywają kolejki, jak za PRL-u. Kiedy jest nowy
towar, albo kiedy są wyprzedaże.

W secondhandach spotkać
można też gimnazjalistki, dziewczyny z liceum i studentki. Kupują
rzeczy niepowtarzalne, wyszukują
modne dodatki, kapelusze, paski,
ozdoby. Bardzo często przerabiają
„upolowane” ubrania. Wiedzą jak
szukać i czego szukać. Potrafią
spędzić kilka godzin na łowach.

Źródło: www.sxc.hu
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Polowanie na ciuchy

Monika, o której koleżanki
mówią, że jest „fashion victim”
ma na sobie modne kozaczki, legginsy, mini spódniczkę, czarne
futerko, kapelusz i wielkie srebrne kolczyki.
- Jedyne co mam na sobie nie
z secondhandu, to bielizna. Droga,
bo z Victoria Secret, ale kupiona
w Internecie. No i kolczyki, z allegro, ale od dziewczyny, która znalazła je w secondhandzie w Londynie.
Prawie nowe futerko, spódnicę
i bluzkę z Nexta, botki z Zary,
legginsy z HM, kupiłam w sklepie
z angielską odzieżą na Gliwickiej.
Kapelusik jest z „vintage’u na Korfantego w Katowicach, ale już tego
miejsca nie ma, bo budynek chyba
zburzyli, a szkoda, bo tam super
ciuchy były – wzdycha Monika.
„Na ciuchach” spotkać też
można kostiumologów szukających stylowych rzeczy do filmów,
„szafiarki”, które prowadzą blogi o modzie i „motocyklistów”,
którzy mogą tam dostać tańsze
skórzane ubrania do jazdy na
motorze.
Nikt jednak nie ma ochoty
przyznawać się, że tam chodzi,
bo w dalszym ciągu w Polsce
kupowanie w secondhandach to,
zdaniem dorosłych, „wstyd”, a dla
młodych przyznawanie się do tego
to „obciach”.
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Wielkanocne zwyczaje

Swego czasu w Niedzielę
Palmową do kościoła całe rodziny przychodziły z palmami
ze świeżo zerwanych gałązek
wierzby lub leszczyny, rzadziej
cisu, sosny lub jałowca, nigdy
zaś z topoli. Przypisywano im
właściwości lecznicze i dlatego
po powrocie z kościoła chłostano się nimi dla zachowania

zdrowia. Na śląskich wsiach połykano pączki zerwane z gałązki
wierzbowej, co miało zapobiec
chorobom gardła, płuc i bólom
różnego pochodzenia.
Jeszcze dzisiaj w Gierałtowicach istnieje zwyczaj, że
zjada się trzy „kocanki” z poświęconej palmy. - Takie palmy
paliło się potem i z pozostałych
patyczków robiło się krzyżyki,
które zatyka się w pierwszy dzień
świąt na polu, aby były dobre

fot. Ewa Brol

Ewa Brol

plony, by zapewnić sobie urodzaj, a popiół ze spalenia też się
zostawia – opowiadają panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Gierałtowicach.
Po poświęceniu palmy ludzie zanoszą je do domu. Na
niektórych wsiach umieszczają
je za „świętym obrazem”, by
równo się ususzyła. Istnieje też
zwyczaj zanoszenia palemek
na cmentarz.
Szczególny m zw yczajem
kultywowanym w niektórych
regionach Śląska jest przystrajanie tzw. goiku, czyli drzewko
ozdobionego w ydmuszkami
kolorowych jajek i barwnymi
wstążkami.
Głównym zajęciem w wielkanocną sobotę jest jednak
barwienie jajek, zwanych pisankami. Istniały różne metody
barwienia, np. jajko najpierw
pokrywano pszczelim woskiem,
a następnie gotowano w barwnikach. Potem zaś, po ostygnięciu,
dla nadania połysku, nacierano
ugotowane jajko smalcem. Najpopularniejsze było barwienie
w łupinach cebuli, dających
kolor od żółtego do ciemnobrązowego, w zależności od ilości
użytych łupinek i czasu pozostawienia w wywarze. Najjaśniejszy
barwnik uzyskiwano z kory
młodej niedojrzałej jabłoni, dodając kwiatów majówki błotnej,
a także suszonych jaskrów polnych. Na zielono barwił wywar
z widłaka, młode żyto ozime
i pokrzy wa. Kolor brunatny
zapewniały liście bazylii, fioletowy – liście ciemnej malwy, zaś
czerwonawe były po wywarze
z kory dębowej lub owoców
bzu czarnego.
Barwy jajek miały charakter symboliczny, np. fioletowe
oznaczały wielkopostną żałobę,
która się zakończyła, żółte i zielone – radość ze zmartwychwstania Chrystusa, a czerwona
– symbolizowała krew Jezusa
przelaną za grzechy.
Święta wielkanocne to
przede wszystkim tradycja rodzinnego biesiadowania – cała
rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego,
gdzie je się żur na zakwasie
z żytniej mąki albo wędzonkę, jaja, chrzan, białą kiełbasę,
a także różne ciasta drożdżowe

z posypką, z serem lub makiem.
- Zanim się zacznie śniadanie
wielkanocne, trzeba się podzielić
jajkiem. Później na wielkanocny
obiad mogą być potrawy takie
jak rolada tradycyjna, modro
kapusta, kluski, albo inne dania mięsne – opowiadają panie
z KGW w Gierałtowicach.
W Gierałtowicach specyficzną tradycją jest umieszczanie
na parapetach specjalnych talerzyków, na których dzieci, po
powrocie ze święcenia potraw
mogły znaleźć słodką niespodziankę. Kultywuje się tu także
zwyczaj tzw. szukania zajączka.
Prezenty, czyli tzw. „zajączki”,
najczęściej w formie słodyczy,
chowa się w ogródkach pod
drzewami lub krzewami i dzieci
muszą je znaleźć.
Ze spoży waniem święconego wiązało się też szereg
zw yczajów, np. jajko trzeba
było zjeść do końca, a skorupki zakopać w ogródku, żeby
wszystko dobrze rosło, albo też
dać kurom, aby dobrze niosły.
Pozostałości po potrawach wielkanocnych trzeba było spalić,

fot. Ewa Brol
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Święta Wielkiej Nocy tuż-tuż, warto więc zapoznać się z wielkanocnymi
zwyczajami, zwłaszcza, że nie wszystkie są powszechnie znane i nie wszystkie
kultywuje się do dziś.
a nie wyrzucić, bo to przynosiło nieszczęście. Czasem także
dawano zwierzętom kawałki
świątecznego ciasta albo resztki
śniadania wielkanocnego.
- Na święta zawsze są u nas
mazurki, pascha z białego sera,
żółtek, kremówki, rumu i rodzynek, a także taki słodki deser,
„szpajza”, który podajemy z bitą
śmietaną na wierzchu. Ja co roku
robię też, tak jak mój ojciec,
a wcześniej dziadek, tradycyjną wędzonkę – opowiada pani
Maria Hajduk z Koła Gospodyń
Wiejskich w Gierałtowicach.
- Świąteczne potrawy zawsze
przygotowujemy z produktów
naturalnych, od lat ciągle tak
samo, według starych przepisów – potwierdza pani Gerda Czapelka.
- Na „śmigusa”, czeka się
po mszy, bo to wtedy schodzą
się sikacze, którzy polewają
perfumami albo wodą, i za to
trzeba się odwdzięczyć. Można
dać jajka „szkrobane”, słodycze
albo ciasto - dodaje pani Irena
Ficek z Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach.
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Baby, mazurki...

Ewa Brol

- Przyjechałem specjalnie
po jajka, bo na różne ciasta
żona potrzebuje sześćdziesiąt
sztuk. I do święcenia też trzeba
kilka i tak na stół. W zeszłym
roku na Wielkanoc mieliśmy
sto jaj i wszystko poszło –
mówi pan Andrzej, który na
zakupy przyjechał specjalnie
z Sosnowca.
Gospodynie przygotowują
wypieki, z których największą popularnością na Śląsku
cieszą się baby wielkanocne,
kołocze, mazurki i serniki. Nie
wszystkim chce się przygotowywać ciasta samodzielnie. Zwłaszcza tym paniom,
k t óre pr a c uj ą z awo d owo
niemal do samych świąt, potem brakuje czasu, aby poświęcić się pracochłonnemu

przygotowywaniu wielkanocnych przysmaków.
– Odkąd poszłam do pracy,
nie mam już kiedy przygotowywać wszystko na święta.
Kupuję baranka upieczonego
w piekarni, bo sama nie mam
takiej formy, żeby wyszedł
taki ładny, a ten baranek
cukrowy ze sklepu nie bardzo
mi pasuje do koszyczka. Moja
babcia piekła zawsze wszystkie
ciasta sama, co najwyżej z naszą pomocą. Na stole zawsze
był domowy sernik, kołocz,
i obowiązkowo mazurek, ale ja
ograniczam się do upieczenia
babki według przepisu mojej
mamy – opowiada pani Barbara Nowak, która na targowisku
na Redenie w Dąbrowie Górniczej robi zakupy z myślą
o zbliżających się świętach.
Pani Anna Kowal z Dąbrow y Górniczej zamówiła

już ciasta i ma je odebrać
przed świętami. – Dwa razy
do roku, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, zapisuję
się na „kupne” ciasta. Lubię
pichcić, ale ciasta nigdy mi nie
wychodzą i zdarza się, że jest
zakalec. Na święta zjeżdża się
do mnie rodzina, więc wstyd
byłoby postawić takie ciasto na
stole – przyznaje pani Anna.
Za to pani Mariola Pelka
nigdy nie zamawia świątecznych ciast w cukierniach. –
Kupuję świeże jaja, ser i masło
ze wsi, wszystko inne mam ze
sprawdzonych sklepów. Moje
serniki są słynne w rodzinie.
Nie zdarzyło się, żeby coś po
świętach zostało.
Dla tych, którzy chcieliby
szybko przyrządzić świąteczne
przysmaki podajemy trzy wypróbowane przepisy.

Źródło: www.sxc.hu

Przed Wielkanocą na targowisku na Redenie w Dąbrowie Górniczej kłębi się tłum. Przyjeżdżają tu ludzie z całej okolicy - z Sosnowca,
pobliskich Strzemieszyc, a nawet położonego na granicy z Małopolską, Sławkowa. Można tu zaopatrzyć się dosłownie we wszystko.
Od ciast i wypieków dostępnych na straganach i w otwartych budkach w kilku punktach targu, serwetek z barankami i zajączkami,
obrusów z palemkami i baziami i innych ozdób na świąteczne stoły, po cukrowe i czekoladowe zajączki do koszyczka. Są też duże
i małe koszyki z jasnej i ciemnej wikliny, a także to czego przede wszystkim szukają klienci, czyli jajka, nie tylko te tradycyjne,
kurze, o brązowych skorupkach, ale też białe, które najlepiej nadają się do barwienia. Nowością, która ciągle przyjmowana jest
z pewną nieufnością są malutkie nakrapiane jaja przepiórcze

Wielkanocne szybkie przepisy dla zapracowanych:
BABKA PIASKOWA

MAZUREK RÓŻANY

Składniki: szklanka mleka, 2 łyżki ciemnego
kakao, szklanka cukru, szklanka mąki, łyżeczka
tartej bułki, odrobina proszku do pieczenia.

Składniki: 3 jaja, szklanka cukru, 2 duże łyżki
domowej konfitury z róży, 3 łyżki mielonych migdałów, duża łyżka tartej bułki.

Kakao wymieszać z odrobiną mleka, potem
połączyć z resztą mleka, które trzeba zagotować i
ostudzić. Ubić na parze jaja z cukrem i wymieszać
to z wystudzonym kakao. Dodać mąkę, przesianą
bułkę tartą i proszek do pieczenia. Dobrze wyrobione ciasto włożyć do foremki i wstawić na pół
godziny do nagrzanego piekarnika.

Jajko utrzeć z cukrem i konfiturą, dodając
mielone migdały i bułkę tartą. Całość wymieszać.
Na blasze wyłożonej papierem natłuszczonym
masłem rozciągnąć ciasto, po czym wstawić do
ciepłego piekarnika na kilka minut i lekko podpiec,
a następnie zdjąć papier skrapiając go lekko wodą.
Mazurek można ozdobić lukrem oraz konfiturami
z porzeczek.

SERNIK WIELKANOCNY
Składniki: pół kilo białego sera, 5 jaj, kostka
masła, 3 ziemniaki (ugotowane), łyżka mąki ziemniaczanej, szklanka cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, garść mieszanki: rodzynki, zmielone orzechy włoskie, kandyzowana skórka pomarańczowa.
Ser i ziemniaki dwukrotnie zmielić w maszynce. Masło z cukrem utrzeć na pianę i dodawać
po jednym żółtku i po jednej łyżce sera. Rodzynki ,
orzechy i skórkę pomarańczową zmieszać z mąką
ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Z białek
ubić pianę. Bakalie z mąką i proszkiem wymieszać
z pianą, a następnie z masą serową. Do tortownicy
wysmarowanej masłem i tartą bułką ostrożnie
wlać masę, po czym wstawić do gorącego piekarnika
i piec ok. 45 minut.

10 Policja
Mężczyzna
stracił rękę
Do nieszczęśliwego wypadku doszło w powiecie raciborskim w czasie
opróżniania szamba. 50-latek w stanie
ciężkim trafił do szpitala.

Dyspozytor pogotowia ratunkowego
poinformował, że w Zawadzie Książęcej
na terenie prywatnej posesji doszło do
wypadku, w którym ucierpiał 50-letni
mężczyzna. Wstępne ustalenia wskazują,
że podczas przygotowywania prac związanych z wypompowywaniem szamba,
mężczyźnie wkręciło rękę w jeden z elementów maszyny. 50-latek stracił kończynę. Mężczyzna jest w stanie ciężkim.
Na miejsce został wysłany helikopter,
który przetransportował rannego do
szpitala w Sosnowcu.
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Wybuch gazu
Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu
w domu przy ulicy Limanowskiego w Siemianowicach
Śląskich. Po eksplozji zawaliła
się część dwukondygnacyjnego
budynku.
Wybuch w Michałkowicach
był tak silny, że przestała istnieć
jedna ze ścian dwukondygnacyjnego budynku, w budynku
naprzeciwko wybite zostały
okna, a jedna ze ścian przygniotła stojący przy ulicy samochód.
Spod gruzów wydobyto dwóch
mężczyzn w wieku 33 i 38 lat,
których z obrażeniami ciała
przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Strażacy

Rodzinna tragedia
Dramatyczne sceny rozegrały się
w bytomskich Łagiewnikach. Najpierw
63-letni mężczyzna zamordował
swoją żonę, a następnie sam popełnił
samobójstwo.

Policjanci zostali powiadomieni
o martwej kobiecie. 60-latka mieszkała
wraz z rodziną na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Warzywnej.
Zwłoki kobiety w sypialni znalazła jej
córka. Po dokładnym sprawdzeniu
budynku, w piwnicy funkcjonariusze
znaleźli jeszcze zwłoki 63-letniego męża
nieżyjącej kobiety. Z dotychczasowych
ustaleń wynika, że w nocy, mężczyzna
używając ostrego narzędzia zamordował swoją żonę, a następnie popełnił
samobójstwo. Wiadomo, że małżeństwo
zajmowało parter domu, a piętro wyżej
mieszkała ich córka, zięć oraz dziecko.
Rodzina zmarłych została objęta pomocą psychologiczną. Wciąż nie są znane
przyczyny tej tragedii.

Pobity
w kamienicy
Najpierw zażądali zwrotu rzekomego długu, a później zaczęli go bić
i kopać. 19-latek został brutalnie pobity w kamienicy przy ulicy Słonecznej
w Katowicach.
19-latek wraz z koleżanką wracali do
domu. Gdy weszli na klatkę schodową
zaczepiła ich grupa nastolatków pijących
alkohol, którzy zaczęli zachowywać się

teren hałdy oznakowany jest tablicami
informacyjno-ostrzegawczymi, jako
niebezpieczny i obowiązuje tam zakaz
przebywania osób postronnych. Operator spychacza był trzeźwy.

agresywnie. Jeden z nich zażądał od
19-latka 150 złotych - tytułem zwrotu
rzekomego długu. Gdy odmówił, pięciu
bandytów rzuciło się na niego. Zaczęli
go bić i kopać. Dziewczyna krzyknęła,
że dzwoni na policję, ale jeden z napastników zagroził, że spalą jej mieszkanie.
Po kilku minutach sprawcy wyszli z kamienicy. Policjanci dysponując rysopisami bandytów szybko ich zatrzymali.
Dwaj 19-latkowie i 22-latek usłyszeli już
zarzuty. Zastosowano wobec każdego
z nich tymczasowy areszt. Trójka młodzieńców najbliższe dwa miesiące spędzi
za kratkami. Dwaj 15-latkowie będą za
to odpowiadać przed sądem rodzinnym.

Tragiczny
wypadek
W zderzeniu dwóch samochodów
zginął 60-letni kierowca. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech pijanych
mężczyzn

Do tragicznego wypadku doszło
przy ulicy Katowickiej w Mikołowie-Kamionce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi A4 nie zachował
należytej ostrożności i uderzył jadącego
przed nim forda escorta. Kierujący
fordem - 60-letni mieszkaniec Katowic
- po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn
w wieku 24-27 lat, którzy podróżowali

Trzy piwa
i cztery promile?
W Siemianowicach Śląskich olbrzymią nieodpowiedzialnością wykazała
się 39-latka. Kompletnie pijana kobieta
opiekowała się dwójką swoich dzieci.

przy pomocy specjalistycznego
sprzętu oraz wyszkolonych
psów przeszukali gruzowisko.
Nie znaleziono innych poszkodowanych. Po wybuchu odcięto

audi. Mężczyźni to mieszkańcy Mikołowa i Rudy Śląskiej. Wszyscy byli
pijani. W oparciu o zebrany materiał
dowodowy ustalono, że samochodem
kierował 27-letni mieszkaniec Mikołowa,
który został tymczasowo aresztowany na
okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12
lat więzienia.

Pijany
rekordzista
To naprawdę cud, że nikomu nic
się nie stało. Prawie 4 promile alkoholu
miał 28-latek, który swoją podróż zakończył w przydrożnym rowie.

W Rycerce Dolnej patrol policji zauważył fiata cinquecento znajdującego
się w przydrożnym rowie. Po chwili
z samochodu wyszedł, a raczej wytoczył
się kierowca. Okazało się, że 28–letni
mieszkaniec Soblówki chwilę wcześniej
zjechał z jezdni, uderzył w ogrodzenie
posesji i wjechał do rowu. Sprawdzono
stan trzeźwości kierowcy i wyjaśniła się
przyczyna jego dziwnego zachowania.
Mężczyzna miał w organizmie prawie
4 promile. Dodatkowo okazało się, że
nie posiada uprawnień do kierowania
samochodem. Zatrzymany noc spędził
w policyjnym areszcie. Przedstawiono
mu zarzut prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwym, za co grozi mu do dwóch
lat więzienia. Wkrótce odpowie także
za popełnienie szeregu innych wykroczeń drogowych.

Zabójczy hazard
Tragiczny finał libacji alkoholowej
w Blachowni. Pijany ojczym chwycił

dopływ gazu i energii elektrycznej. Podczas akcji ewakuowano
10 osób mieszkających w sąsiednich domach.

za nóż i zaatakował swojego pasierba.
Mężczyźni pokłócili się podczas gry
w karty.

W Blachowni zatrzymano 61-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego podejrzanego o zabójstwo 37-letniego
pasierba. Do tragedii doszło w trakcie
wspólnego spożywania alkoholu. Ofiara
została ugodzona nożem. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa
i grozi mu dożywocie. Miał ponad 1,5
promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalają okoliczności tragedii, ale
najprawdopodobniej mężczyźni podczas
gry w karty pokłócili się o punkty.

Policjanci odebrali anonimowe zgłoszenie. Wynikało z niego, że w jednym
z mieszkań w centrum miasta nietrzeźwa
matka sprawuje opiekę nad swoimi dziećmi. Funkcjonariusze zastali na miejscu
39–letnią matkę oraz dwójkę jej 6-letnich
dzieci. Badanie stanu trzeźwości kobiety
wykazało w jej organizmie prawie 4 promile alkoholu. 39-latka tłumaczyła się,
że wypiła tylko trzy piwa... Na miejscu
pojawiła się babcia dzieci, która przejęła
nad nimi opiekę. O całej sprawie powiadomiono sąd rodzinny, który zdecyduje
o dalszym losie rodziny.

Kłusownikornitolog
Mieszkaniec Bytomia posiadał bez
zezwolenia ptaki chronione prawem
oraz usiłował złapać kolejne do przygotowanych sideł.

Niebezpieczna
hałda
Groźny wypadek podczas zwałowania gruzu na hałdzie w Świętochłowicach. Betonową płytą został
przygnieciony 49-letni mężczyzna,
który poszukiwał złomu.

Wypadek miał miejsce na hałdzie
w Świętochłowicach w rejonie ulic
Ostatniej i Lotniczej. Podczas zwałowania gruzu spychaczem, betonową płytą
został przygnieciony 49-letni mężczyzna.
Mieszkaniec Świętochłowic poszukiwał
złomu. Pogotowie ratunkowe zabrało
poszkodowanego do szpitala. Okazało
się, że ma poważne obrażenia nogi. Cały

Mężczyzna został zatrzymany
w zagajniku leśnym w rejonie ulicy
Grunwaldzkiej w Bobrownikach
Śląskich przez dwóch mężczyzn.
Na miejscu znaleziono kilka pułapek
przygotowanych do łapania ptaków,
skonstruowanych domowym sposobem. Zabezpieczono także klatki
z dwoma ptakami. Były to gatunki,
które na terenie Polski objęte są
ścisłą ochroną. Ptaki te miały za
zadanie wabić pozostałe w pułapki.
32-letni mężczyzna tłumaczył się,
że ptaki zostały znalezione podczas
spacerów w parku i były chore.
Posiadane sidła skonstruował na
podstawie informacji z internetu
i chciał sprawdzić tylko, czy działają. Teraz odpowie za posiadanie
chronionych ptaków bez zezwolenia
oraz kłusownictwo.
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Waga prawdę Ci powie...

Horoskop

Minęły już czasy, kiedy waga łazienkowa służyła tylko do pomiaru wagi ciała. Obecnie te urządzenia wyposażone są w szereg
funkcji dodatkowych, dzięki którym możemy kontrolować parametry takie jak poziom tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej,
masy kostnej a także dokonywać analizy poziomu wody w organizmie i dziennego zapotrzebowania na kalorie.
W sprzedaży dostępne są dwa
rodzaje wag łazienkowych. Są to
wagi mechaniczne, w których
pomiar przedstawiany jest na
skali poprzez odchylenie wskazówki, oraz wagi elektroniczne
gdzie pomiar przedstawiany za
pomocą wyświetlacza elektronicznego. To właśnie te drugie cieszą
się obecnie większą popularnością
ze względu na dokładniejszy pomiar, łatwiejszy odczyt wyniku
i dostępność funkcji dodatkowych.
Wagi mechaniczne nie wymagają
dodatkowych kosztów związanych
z eksploatacją, czyli zakupu baterii,
co przez wielu klientów odbierane
jest jako zaleta.

z jakiego wykonana jest platforma pomiarowa. Waga ze szkła
hartowanego cechuje się wysoką
odpornością, z tworzywa sztucznego jest z kolei lżejsza, natomiast
waga drewniana może stanowić
element dekoracyjny łazienki.
Warto także zwrócić uwagę na to
czy platforma jest antypoślizgowa
i czy ma odpowiedni rozmiar.
Wagi elektroniczne często posiadają funkcję automatycznego

z dokładnością do 0,1%. Waga
łazienkowa może być także bardziej osobista dzięki programowi
zapamiętywania użytkowników.
Aby skorzystać z dodatkowych
porad w wyborze odpowiedniej
wagi łazienkowej zapraszamy do
odwiedzenia nowo otwartego
sklepu RTV EURO AGD w Chorzowie, przy ulicy Wolności 10.

waga mechaniczna

Schudnąć bez diety?

Źródło: www.sxc.hu

Istnieje wiele
różnych sposobów
na utratę wagi, jedne
są łatwiejsze, inne
trudniejsze. Wszystko jednak zależy od
twojej osobowości,
stylu życia i uwarunkowań genetycznych.
Przeczytaj poniższe
wskazówki dotyczące
zdrowego odżywiania, a z pewnością je
docenisz. Nie musisz
stosować żadnej drastycznej diety, twoja
waga powoli będzie
spadać. Obecnie
opracowana jest ogromna ilość diet, jednak musisz pamiętać,
że nie wszystkie z nich działają na każdego. Możesz wybrać dietę
beztłuszczową, wysokobiałkową, o niskiej zawartości węglowodanów i wiele innych lub skorzystać z prostych wskazówek.
Pij dużo wody. Pomoże ona oczyścić twój organizm z toksyn,
a poza tym picie dużej ilości wody wspomaga odchudzanie.
Każdego dnia zapewnij sobie chociaż odrobinę ruchu. Nie
musisz spędzać wielu godzin na siłowni, wystarczy krótki spacer lub kilka ćwiczeń rozciągających. Proste ćwiczenia możesz
wykonywać również w pracy podczas przerw.
Jedz małe posiłki, ale często i regularnie. Częste jedzenie może
się wydawać niedorzeczne wówczas gdy chcesz schudnąć, jednak
jeśli będziesz jeść 6 posiłków dziennie możesz zjeść w sumie
mniej, niż wówczas gdybyś jadł tylko 3 razy.
Ogranicz ilość zjadanych deserów. Jeśli stracisz kilka kilogramów, chyba nie będziesz chciał z powrotem ich odzyskać.

Ryby 21.02. – 20.03.
Sprawa awansu rozstrzygnie się jeszcze w tym tygodniu - raczej w pierwszych
dniach. Nie zrażaj się brakiem wiadomości od
Skorpiona. Poczekaj jednak jeszcze dwa dni
zanim tam pojedziesz. Spręż się – później będzie już spokojniej.
Baran 21.03. – 20.04.
Kwestię opłat załatwicie tym razem polubownie. Wspólny wyjazd to dobry pomysł –
szczególnie teraz. Wśród sprawunków nie może
zabraknąć ulubionych waszych przysmaków.
Zamówione przesyłki dotrą dopiero po niedzieli.
Byk 21.04. – 21.05.
Nie ma innej rady – trzeba odwołać
parę służbowych spotkań. Tylko w ten sposób
będziesz mógł dotrzymać tych tak ważnych
terminów. Przygotuj się w sobotę na większe
zakupy w dużym towarzystwie.

Źródło: www.sxc.hu

Najważniejszym parametrem
na jaki powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze wagi łazienkowej
jest skala dokładności. Waha się
ona w przedziale od 50 do 500g
w przypadku wag elektronicznych,
oraz od 500g do 1kg w przypadku
wag mechanicznych. Kolejnym
ważnym aspektem jest materiał,

włączenia. Reagują one na ruch
lub obciążenie, a po czasie bezczynności same się wyłączą. Najbardziej zaawansowane modele
wag elektronicznych są w stanie
przekazać nam informacje na
temat procentowego udziału
tkanek. Możliwe jest to dzięki
wysyłaniu do organizmu impulsu elektronicznego. Poszczególne
substancje zawarte w organizmie
stawiają inny opór, dzięki czemu
dokonywany jest ich pomiar

Wodnik 21.01. – 20.02.
Twoi bliscy zasługują na uznanie i na
podziw. Może teraz tego nie widać wyraźnie,
ale przypomnij sobie kto ostatnio przejął na
siebie część obowiązków. W sobotę będziesz
musiał wyjść jeszcze raz i naprawić nieporozumienie.

waga elektroniczna

Twój !!!
Mam na imię Marcin i mam 28 lat. Od siedmiu lat poruszam się na wózku
inwalidzkim, ponieważ wskutek ciężkiego wypadku samochodowego złamałem
kręgosłup i doznałem urazu rdzenia kręgowego z porażeniem kończyn dolnych.
Ten dramatyczny wypadek przekreślił wszystkie moje wcześniejsze plany
życiowe… Nie chcę się jednak poddać! Zaczynam więc wszystko od nowa.
Moje obecne życie w dużej mierze opiera się na rehabilitacji, bowiem jedyną
szansą na odzyskanie częściowej sprawności ruchowej są ćwiczenia usprawniające,
trwające wiele lat i wymagające ogromnego samozaparcia, cierpliwości oraz

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Teraz postaraj się częściej “bywać”
– skorzystaj z zaproszeń, które ostatnio otrzymałeś. Planowanie wyjazdu przesuń na przyszły tydzień. W piątek miła niespodzianka.
Twój telefon też może wiele zmienić.
Rak 22.06. – 22.07.
Lepiej skorzystaj z rady i wstrzymaj się
z dalszymi zakupami. Pod koniec tygodnia
możesz być poproszony jako świadek w pewnej delikatnej sprawie - lepiej nie odmawiaj,
chociaż wolałbyś wyjechać stąd najdalej
jak można.
Lew 23.07. – 22.08.
Takiego wyglądu można ci tylko zazdrościć, jednakże to jeszcze nie wszystko. Pamiętaj o środzie i nie daj się plotkom.
Kłopoty z urzędami powinny skończyć się już
niedługo – ale najpierw będzie ta najważniejsza wizyta.
Panna 23.08. – 22.09.
Postaraj się być miły i układny. Trzeba
podziękować Wadze, za to co ostatnio zrobiła
dla ciebie. Nie zaniedbuj swojego leczenia,
pamiętaj o następnej wizycie. Być może trzeba
będzie przesunąć wasze spotkanie.

fachowej pomocy terapeutów. Rehabilitacja jest także niezbędna do utrzymania
w dobrej kondycji porażonych nóg, tak aby nie dopuścić do skostnień stawów,
zaniku mięśni oraz nie doprowadzić do przykurczy…Ośrodek w którym obecnie
się rehabilituję znajduje się we Wrocławiu. Tam też we współpracy
z wrocławskimi lekarzami przeprowadzono cztery jedyne w Polsce, doświadczalne
operacje, mające na celu regenerację rdzenia kręgowego. Dlatego też wierzę, że rehabilitacja w ośrodku „Akson”,
a w przyszłości może operacja na rdzeniu, pozwolą mi stanąć na nogi. Koszty rehabilitacji są jednak ogromne, gdyż jest to
placówka prywatna, a jeden miesiąc rehabilitacji w tym ośrodku to koszt ponad 9-ciu tysięcy złotych. Niestety, moje
skromne środki finansowe nie pozwalają mi na prowadzenie rehabilitacji w tym specjalistycznym ośrodku…

Waga 23.09. – 23.10.
Pomimo późnej pory powinieneś spróbować wysłać jeszcze raz swoje zgłoszenie.
Ktoś będzie bezskutecznie dzwonił do ciebie
w piątek. Spotkanie w sprawach zawodowych
przedłuży się, ale nie zniszczy to twoich osobistych planów w tym dniu.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Propozycję, którą za kilka dni dostaniesz, potraktuj jak sprawdzian. Wiesz przecież, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to twoja
sytuacja zawodowa poprawi się i to bardzo.
Nie dziw się więc, temu, że chodzisz podenerwowany.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Skorzystaj z propozycji Raka. Tym razem wszystko powinno się udać, tym bardziej,
że w poniedziałek będziesz znowu wypłacalny. Jednak wieczorne spotkanie trzeba będzie
odwołać. Pogoda będzie po twojej stronie.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalsze wsparcie.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Przesunięcie wizyty okaże się koniecznością. We środę będziesz mieć okazję
odnowienia starych kontaktów. W tym tygodniu jeszcze nie nie dostaniesz oczekiwanych
dokumentów - musisz poczekać do przyszłego wtorku.
Hogatha

www.kurierpolski24.pl
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Jak znaleźć pracę po długiej przerwie i bez doświadczenia

Nie masz doświadczenia
w zawodzie, może urodziłaś
dziecko i masz długą przerwę
w pracy, nie mogłeś pracować,
bo chorowałeś, a może byłeś
w innym kraju i nie pracowałeś
w zawodzie. Jakie masz szanse
na znalezienie dobrej pracy
w Polsce?
Pracodawcy już dawno przestali wierzyć w słowa kandydatów do pracy. Liczy się to co jest
na papierze, a skoro u ciebie nie
ma za wiele to musisz się postarać o wypełnienie swojego CV
wartościową treścią.
Zacznij szukać i mówić, że
chcesz pracować. Internet, gazety - przynajmniej raz dziennie
przeglądaj oferty i zapisuj te,
które cię interesują. Oferty pracy są przeważnie kierowane do
osób z doświadczeniem i czynnie pracujących, ale nie zrażaj

się. Rozmowy kwalifikacyjne,
na które pójdziesz to bezcenne
doświadczenie dla ciebie. Nabierzesz ogłady i zorientujesz się
jak rozmawiać z pracodawcami.
Dowiesz się czego szukają, jakie
błędy popełniasz w poszukiwaniu pracy. Nie przejmuj się,
że nie zaproponują ci zatrudnienia- traktuj poszukiwania,
przygotowania do rozmowy
i samą rozmowę jak naukę na
przyszłość.
Z czasem dojdziesz do doskonałości. CV i list motywacyjny
muszą być bezbłędne i zgodne
z obowiązującymi standardami.
Czytelne, krótkie i ukazujące
twoje największe zalety.
Skoro nie masz doświadczenia to musisz wyróżnić się na
tle innych kandydatów w inny
sposób. Zrób dobre wrażenie pamiętaj o efekcie halo. Pracodawca oceni cię w pierwszych
kilkunastu sekundach od poznania. Jeśli w tym czasie wzbudzisz
w nim przekonanie, że jesteś
odpowiednią osobą, to zatrudni
cię nawet bez odpowiedniego
przygotowania zawodowego.
Perfekcyjnie przygotowany
strój plus uśmiech i stanowczość,
ale bez zarozumiałości. Stres
i nerwy zostaw w domu a na
rozmowie bądź osobą komunikatywną, serdeczną, kompetentną. Pokaż klasę i urok osobisty
a praca będzie twoja. Zdobądź

list polecający lub referencje. Nie
muszą być z poprzedniej pracy,
ale od kogokolwiek, kto może coś
dobrego o tobie jako pracowniku
napisać. Każdy argument może
ci pomóc.
A nga ż uj się a k t y w n ie
w poszukiwania i nie odpuszczaj
nawet na chwilę. Korzystaj ze
wszystkich możliwych metod
- a najłatwiej znajdziesz pracę
z polecenia znajomego, czy rodziny. Musisz więc pytać wszystkich, czy nie wiedzą, nie słyszeli
o wolnych stanowiskach. Proś

o pomoc i nie wstydź się. Może
kiedyś ty się odwdzięczysz.
Nie możesz i tak znaleźć
pracy - zastanów się nad stażem
w firmie, a nawet bezpłatnymi
praktykami. Nie przejmuj się,
że masz już swoje lata i czujesz
się niezręcznie jako praktykant.
Pamiętaj, że jeśli się wykażesz
w wybranej firmie, to po miesiącu, dwóch dostaniesz tam
stałą pracę. Pokaż się jako osoba
pracowita, sympatyczna. Daj się
polubić, a szef na pewno zaproponuje przedłużenie umowy.

Źródło: www.sxc.hu
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tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
BIURO REKLAMY

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!
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Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

A

Wynajem busów
19 osób – tanio
516 066 653

PODARUJ 1% PODATKU
NA LECZENIE i REHABILITACJĘ
CHOREGO MACIUSIA
Zwracamy się o pomoc na leczenie chorego
Macieja Zawiślak /ur. 24.02.2005 r./.
Dziecko ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy.
Jest intensywnie rehabilitowane od 3 roku życia.
Wsparcie ﬁnansowe jest niezbędne dla poratowania
jego zdrowia, prowadzenia dalszej rehabilitacji
i terapii. Istnieją nadal zaburzenia w sferze
emocji, mowy, komunikacji z otoczeniem.
Potrzebna jest nadal pomoc psychologa,
rehabilitanta, logopedy.
Wskazana jest terapia behawioralna, integracja
sensoryczna, hipoterapia oraz inne formy pracy
z dziećmi autystycznymi, typu turnusy rehabilitacyjne.

Usługi fryzjerskie

z dojazdem do domu klienta
(Katowice i okolice)

32 241 47 46

ie

CYKLINOWANIE

sol
i

dn

l parkietów
l desek
l schodów
697 143 799

Ustroń
– Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, weekendy

Dla celów odpisywania 1% podatku należy podawać dokładne dane Fundacji:
numer KRS Fundacji: 0000037904
W polu „Informacje uzupełniające” w PIT: 5584 Zawiślak Maciej

tel.33 854 36 75
www.pokojeewa.net.pl
Adres redakcji

KURIER POLSKI co tydzień
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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; ZUS; Zabrze: CH M1; Istebna:
ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek – Pilsko;
Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

www.kurierpolski24.pl
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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.

MetodaKOFUSO

Wczasy
odchudzające

z międzynarodową kadrą medyczną

„Zagroń Twoją wiosną życia”
Aktywność fizyczna, indywidualnie dobrana dieta oraz skuteczne
zabiegi oparte na bazie medycyny Dalekiego Wschodu to doskonała
recepta na pozbycie się zbędnych kilogramów. Pokażemy Państwu
jak wspaniale jest czuć się, kiedy nasz organizm traci zbędne kilogramy,
oczyszcza się a takze nabiera sił witalnych...

*Rozpoczęcie turnusu od 8 kwietnia
co poniedziałek (wykluczajac długie weekendy)

Cena pakietu:
1700 PLN/os
Oferta zawiera:

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.

Meridian
– Centrum Zdrowia i Energii
tel.: + 48 33 483 20 35

e-mail: meridian@istebna.org,

www.meridian.istebna.org

7 Noclegów
5 Zbilansowanych posiłków dziennie i dieta działa!
Poranną gimnastykę na sali rehabilitacyjnej
Medytację i sztukę walki w jednym, czyli Tai Chi
Aqua Aerobik
Zajęcia z trenerem na siłowni
Nordic walking z instruktorem
Fakultatywną górską wycieczkę z przewodnikiem
Zabiegi:
3x Akupunktura
3xMasaż antycellulitowy bańką chińską
2x Zabiegi wyszczuplające całego organizmu
Na zakończenie pakietu:
Zielony kulig połączony z imprezą integracyjną
Serdecznie zapraszamy!!
* Pełny program turnusu odchudzającego odbędzie się przy grupie minimum 15-osobowej.

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

www.istebna.org
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Koncert Middletona

Gruppa w Chorzowie

Andy Middleton należy do najbardziej cenionych współczesnych jazzmanów. Jest nie tylko utalentowanym saksofonistą tenorowym, ale i kompozytorem oraz aranżerem,
który po 20 latach spędzonych w Nowym Jorku przeniósł
się do Austrii, gdzie jest profesorem kompozycji i aranżacji
jazzowej w konserwatorium wiedeńskim. Nagrywał z takimi
sławami jak Joey Calderazzo, Renee Rosner, Dave Holland
i Kenny Wheeler. Jest również członkiem zespołu Fensters.
Do najbardziej znanych płyt Middletona należą: „Acid Rain”,
„Terra Infima” oraz ”Nomad’s Notebook”. W jego nagraniach
odnaleźć można tak różnorodne wpływy jak Charliego
Parkera, Johna Coltrane’a, ale też Bacha i Beethovena, grupy
The Who czy melodii Bliskiego Wschodu, a nawet muzyki
renesansowej.
Wystąpił na wielu prestiżowych festiwalach jazzowych
i grał w klubach w niemal wszystkich krajach Europy.
W dniach 25-28 marca na zaproszenie katowickiej Akademii Muzycznej poprowadzi warsztaty w klasie saksofonu,
kompozycji i aranżacji.
28 marca będzie można również posłuchać koncertu
Andy’ego Middletona z towarzyszeniem big-bandu Instytutu Jazzu w Katowicach. Bezpłatne wejściówki na ten
koncert, który rozpocznie się o godzinie 19 w sali koncertowej przy ul.Zacisze 3, są już do odebrania w Informacji
Akademii Muzycznej.

2 kwietnia w galerii MM mieszczącej się w Chorzowskim Centrum
Kultury , przy ul. Sienkiewicza 3, uroczystym wernisażem o godzinie 17
zainaugurowana zostanie wyjątkowa wystawa malarstwa jednej z najbarwniejszych grup plastycznych lat 80., czyli słynnej warszawskiej GRUPPY.
Gruppę założyli: Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Romuald Woźniak - młodzi
absolwenci warszawskiej ASP, którzy w swoich obrazach nawiązywali
do nurtu zwanego nową ekspresją. W tematyce ich prac malowanych
na ogromnych płachtach papieru pakowego dominują ironicznie potraktowane sceny z codziennego życia Polaków czasów stanu wojennego.
„Zdzicho skacze co noc z butelkami z benzyną” Kowalewskiego,
„16-letnia olbrzymka z Jastrzębia” Sobczyka czy „ Bieg czerwonych ludzi”
Modzelewskiego to tylko niektóre spośród tytułów, które - nasycone
ironią i czarnym humorem - najlepiej charakteryzują twórczość malarzy
związanych z Gruppą.
Impulsem do powstania Gruppy była wspólna wystawa pt. „Las,
góra, a nad górą chmura”, która miała miejsce w warszawskiej Pracowni
Dziekanka w styczniu 1983 r. Skandale wywoływały też głośne w swoim
czasie akcje takie jak „Lochy Manhattanu” z 1988 r. czy
„Głos przyrody na Solidarność”, która polegała na pomalowaniu
płotu przed lokalem wyborczym. W 1992 r. Gruppa oficjalnie zakończyła
działalność.
Potem twórcy zajęli się indywidualnymi karierami. W chorzowskiej
galerii wystawę zatytułowaną „Gruppa„ i już będzie można oglądać do
24 kwietnia.

POZIOMO: 1-święta księga mahometan,4-pirat,6-kłoda,8-dawniej opat,11-składa się
z 3-5 batalionów,12-jedn.siły,13-rodzaj materaca,16-żona abrahama,18-metal szlachetny
z grupy platynowców,19-mit.gr.ojciec antygony,22-ryby śledziokształtne,24-zat.morza
czerwonego,25-mit.gr.jedna z 9-córek zeusa i mnemosene,26-do motania przędzy,27starohiszpańska miara długości,29-skrót armii krajowej,30-podagra,32-as,34-symbol
pierw.chem.tellur,35-członek grupy etnicznej pochodzenia tureckiego,37-mit.gr.trojańczyk,syn azjosa,39-miasto w birmie zniszczone przez trzęsienie ziemi,40-piwo angielskie,41-ogon lisa,43-gat.zboża,46-przyjaciel portosa i aramisa,47-przywódca religijny
chasydów,48-mit.gr.łowczyni,wnuczka boga rzeki,49-biblijny niegodziwiec,50-siostra
balladyny,51-rzeka na ukrainie i białorusi,52-sagan,54-wolna przestrzeń,56-imię
żeńskie,57-pierwszeństwo,58-jedn.oporu elektrycznego,59-remis, 61-haitańska miara
długości, 62-gat.wielkich mrówek,63-system płacy za pracę.
PIONOWO: 1-widlik,glon morski,2-np.: „lego”,3-konsylium,4-wysoka spiczasta czapka,
5-luksus,6-żartowniś,7-symbol pierw.chem.lutet,9-miy.sumeryjska:anu,10-litewska
rada narodowa,14-symbol pierw.chem.erb,15-symbol pierw.chem.neodym,16-suknia
damska z czasów zygmunta ii,17-ewolucja narciarska,20-domek letni,21-długie
szerokie spodnie xvi-xviiiw,23-przełożony meczetu,24-papiery urzędowe,25-małpa
wąskonosa,28-mała walizeczka,31-rzeka w egipcie,33-nogi powyżej kolan,36-część
wysp marshalla37-mit.egipska:skorpion w orszaku izydy,42-muz.bardzo powolne
tempo, 43-dwukołowa taczka,44-projektodawca,45-trofeum indianina,46-dawna
rosyjska miara długości,53-wczesna odmiana pomidora,55-czar,powab,59-wieloletni
lód morski,60-pustorożec himalajski.
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Rebus
LK=OSNĄ
PRZY
AWIEC=UJĄ
Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 29.03.2013 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 21 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 18 to „Późna zima długo trwa”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pan Eugeniusz Berger.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 18 to „Co ma wisieć nie utonie”. Zwycięzcą została Panie Dorota Koterwa.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Zabrze chce Euro 2020
Władze śląskiego miasta oraz Górnika Zabrze chcą wykorzystać fakt, że Euro 2020 będzie organizowane aż w kilkunastu
państwach. Jeżeli Polska znajdzie się w gronie współorganizatorów, to Zabrze będzie chciało, aby jeden z meczów turnieju
odbył się na stadionie przy Roosevelta.
aleks@kurierpolski24.pl
Pierwsze formalności związane z tym ambitnym pomysłem zostały już w ykonane.
Przed meczem Legia Warszawa
- Górnik Zabrze prezes 14-krotnych mistrzów Polski, Artur
Jankowski złożył na ręce Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN
pismo dotyczące starań miasta
o organizację spotkania Euro
2020 na stadionie im. Ernesta
Pohla. To posunięcie było jednak tylko kontynuacją kroku,
jaki już 29 stycznia wykonała
prezydent Zabrza. Małgorzata
Mańka-Szulik wystąpiła wtedy
oficjalnie o prawo organizacji
meczu piłkarskich mistrzostw
Europy. – To po raz kolejny może
spowodować ożywienie wokół
Zabrza. To trudny, ale dobry
pomysł dla miasta, które będzie
miało piękny stadion miejski –
podkreśla Małgorzata MańkaSzulik, prezydent Zabrza.

miejskiego z wielkimi planami
inwestycyjnymi. Zgła szając
Zabrze do miast współorganizujących rozgrywki podczas
turnieju Euro 2020 pragnę raz
jeszcze podkreślić, iż będzie
w pełni przygotowane do tej
zaszczytnej roli - podkreśla

prezes Górnika Zabrze.
Za siedem lat mistrzostwa
Europy będą po raz pier wsz y w h istor i i rozg r y wa ne
w kilkunastu krajach. Swoją
ka ndydaturę zgłosi ła ta k że
Polska. Jedno państwo będzie
reprezentowane przez tylko

jedno miasto. Wybór jednego
stadionu przez PZPN nastąpi
we wrześniu 2014 roku. Jeżeli
ot r z y ma my pr awo orga n iz acji Eu ro 2020, to jed na k
z dec ydowa ny m fawor y tem
b ę d z ie St a d ion Na ro dow y
w Warszawie.

Źródło: www.stadion-zabrze.pl

O b e c n ie n a pi ł k a r s k ie j
arenie w Zabrzu trwają prace
remontowe, ale po ukończeniu budowy stadion Górnika
pomieści 32 tysiące widzów.
- Z d anie m w ie lu obse r wat o ró w i f a c h o wc ó w b ę d z i e
to jeden z najpiękniejszych
ora z najnowocz e śnie jszych
tego typu obiektów w Polsce
– z a znacz a A r t u r Ja n kowsk i. To może być jedna k za
ma ło. Ja k trudno otrzy mać
organizację ta k prestiżowej
imprezy przekonał się choćby Chorzów, k iedy Stadion
Śląsk i odpad ł z r y wa lizacji
o Euro 2012. Jakimi atutami
dysponuje Zabrze? - Świetna
infrastruktura. Bliskość jednego z największych w Polsce
por tów lotniczych , terenów
rekreacyjnych, ogromna baza
hotelowa aglomeracji, znakomite zaplecze gastronomiczne,
kulturalne oraz rozrywkowe.
To z p e w n o ś c i ą o g r o m n e
atuty Zabrza. Dynamicznie
rozwijającego się ośrodka

Adrian Leks

Tak będzie wyglądał nowy stadion w Zabrzu

Nadchodzi MMA Attack 3
Źródło: Flickr: Robert Burneika/Piotr Drabik

Już 27 kwietnia katowicki Spodek ponownie zamieni się w arenę walk. Naprzeciwko siebie w oktagonie staną zawodnicy
MMA. Najwięcej emocji wśród kibiców wzbudza jednak występ Roberta Burneiki, czyli Hardkorowego Koksa.

Hardkorowy Koksu znów zawita do Spodka

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Robert Burneika wcześniej
był znany głównie z potężnej muskulatury oraz filmów
publikowanych w internecie.
Przedstawiał na nich rozmaite
diety i programy treningowe.
Rok temu litewski kulturysta
właśnie w Spodku zadebiutował
w formule MMA. Naprzeciwko
Hardkorowego Koksa w oktagonalnej klatce stanął wtedy Marcin Najman. Były bokser, który

z profesjonalnym sportem ma
coraz mniej wspólnego. Dlatego
nic dziwnego, że Hardkorowy
Koksu nie miał żadnych problemów z pokonaniem Najmana.
- To nie jest mój sport. Dla mnie
była to przede wszystkim dobra
zabawa i na razie nie planuję
kolejnych walk - mówił po walce
Robert Burneika.

Kulturysta kontra striptizer
Szybko okazało się, że zabawa spodobała mu się na tyle,
żeby ją powtórzyć. To dobra
wiadomość także dla kibiców,
którzy podczas debiutanckiej
walki głośno dopingowali Burneikę. Tym razem podczas gali
MMA Attack 3 w Spodku rywal
Litwina będzie jeszcze bardziej
egzotyczny. Kulturysta zmierzy
się bowiem z... tancerzem erotycznym Dawidem Ozdobą. To
założyciel najsłynniejszego polskiego zespołu chippendales „Bad
Boys”. Ozdoba stanie do swojej
pierwszej walki w karierze, ale
instruktor kulturystyki od dawna
trenuje przeróżne sztuki walki.
Treningi rozpoczynał od karate

kyokushin, a w czasie studiów
zaczął poznawać tajniki brazylijskiego jiu-jitsu. Później trenował
z pionierami MMA w Polsce, czyli
Łukaszem Jurkowskim i Antonim
Chmielewskim. Mimo to, walka
z Burneiką to dla niego nie lada
wyzwanie. Choć jego rywal ma
już debiut za sobą, Ozdoba nie
uważa, że doświadczenie będzie
kluczowe do rozstrzygnięcia tej
walki. Swojej szansy upatruje
w przewadze szybkości i wytrzymałości. - Od zawsze, odkąd
pamiętam, coś trenowałem. MMA
Attack zaproponowało mi występ
na prestiżowej gali, to wreszcie postanowiłem spróbować prawdziwej
walki - podkreśla Dawid Ozdoba.

Dozwolone ataki łokciem
Rywalizacja kulturysty ze
striptizerem będzie w Spodku
walką wieczoru. Pojedynek
celebrytów będzie jednak jedynie wisienką na torcie podczas katowickiej imprezy. Fani
mieszanych sztuk walki będą
mogli zobaczyć w akcji także
zawodowców. Nasi reprezentanci będą walczyć z naprawdę

międzynarodowym towarzystwem. Na pierwszy plan wysuwa się starcie w wadze ciężkiej
Da mia na Grabowsk iego ze
Stavrosem „Szalonym Niedźwiedziem” Economou. Walka
z Polakiem będzie dla Cypryjczyka najważniejszą w jego
dotychczasowej karierze. Kolejnym zagranicznym rywalem
polskich zawodników będzie
Wes Swofford. Fighter z USA
zmierzy się w oktagonie z Tomaszem Drwalem. Trudne zadanie
czeka także na Petera Sobottę,
którego przeciwnikiem będzie
niepokonany na zawodowej
arenie Duńczyk Nicolas Dalby.
Organizatorzy przygotowali
też dla kibiców niespodziankę
w postaci pierwszej w historii
organizacji walki pań. Agnieszka Niedźwiedź stanie w szranki
z Klaudią Apenit. Obydwie panie dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z MMA i stoczyły po
dwie zawodowe walki. - To dla
mnie życiowa okazja i mam zamiar ją wykorzystać. 27 kwietnia
będę przygotowana na 100 proc.
i pokażę fanom dobre MMA - zapowiada Agnieszka Niedźwiedź.

Podobnie jak rok wcześniej
zorganizowane zostaną także
przedwalki, w których zobaczymy utalentowanych zawodników ze Śląska i okolic. Planowane są trzy takie pojedynki.
Warto podkreślić, że organizacja MMA Attack wprowadza
istotną zmianę do zasad, na
jakich toczone są walki w oktagonie. Dozwolone będą ataki
łokciami zarówno w stójce, jak
i w parterze. - Łokcie stanowią
tak nieodzowną część sportu
jakim jest MMA, że obecnie
nie potrafię sobie wyobrazić organizacji zawodów MMA bez
tych ciosów – wyjaśnił Dariusz
Cholewa, prezes MMA Attack.
Bilety na galę MMA Attack
3 w Katowicach dostępne są
już na stronie www.kupbilet.
pl. Wejściówki są w cenie od
20 do 95 zł. Istnieje też możliwość oglądania walk z płyty
Spodka, ale wtedy ceny wynoszą
od 100 do aż 800 zł. Impreza
rozpocznie się o godzinie 18,
a najważniejsze walki wieczoru
będzie można także zobaczyć na
antenie Polsatu.

