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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Pieniądze dla mieszkańców

Kolejna miasto w województwie śląskim
zdecydowała się podzielić finansową odpowiedzialność pomiędzy samorząd i mieszkańców. Po Chorzowie czy Jaworznie, teraz
Dąbrowa Górnicza przeznaczyła 5 milionów
zł na tzw. budżet obywatelski. To środki, których cel wydatkowania wskażą sami mieszkańcy. Swoje pomysły na to, na co wydać
przekazane do obywatelskiej gestii pieniądze, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą
zgłaszać od 8 kwietnia do 20 maja. Najciekawsze projekty zostaną wyłonione spośród
propozycji jesienią tego roku. Kwota wydaje
się duża, ale nie będą za nią odnawiane
dziurawe drogi czy budowane nowe chodniki
- 5 mln zł zostanie bowiem rozdzielonych
pomiędzy aż 27 dzielnic. Najwięcej z finansowego tortu odkroją dla swojej dzielnicy
mieszkańcy Ząbkowic. Tu na wskazaną inwestycję pójdzie 386 tysięcy zł. Co ciekawe, nie
trzeba mieć dowodu osobistego aby stać się
pomysłodawcą projektu, na który być może
wskaże do realizacji miasto. Autorem projektu
może być bowiem osoba, która skończyła już
16 lat. Pod wnioskiem np. o budowę siłowni
na świeżym powietrzu czy rewitalizacji skweru
musi jednak podpisać się 15 osób.
Parafianie odbudowują kościół
Niecałe trzy miesiące temu gasiło go trzydzieści
jednostek straży pożarnej. Dziś kościół św. Jana
Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach jest powoli
odbudowywany. Od czasu pożaru wierni modlą się w przykościelnej kaplicy. Nie wiadomo,
kiedy pełną para ruszy odbudowa, wiadomo
że zakończyć się powinna przed świętami Bożego Narodzenia. Cała archidiecezja katowicka
wspomaga odbudowę świątyni. Na ten cel
udało się zebrać już ponad osiemset tysięcy
złotych. - Pieniądze te stopniowo będą przekazywane proboszczowi parafii i będą służyły
odbudowie dachu kościoła. Zniszczeniu uległy
również paramenty liturgiczne i wnętrze całego
kościoła - informuje ks. Łukasz Gaweł, rzecznik metropolity katowickiego. Pieniędzy mogło
być więcej. Dołożyć chciał burmistrz Orzesza.
Problem w tym, że kościół nie znajduje się w
rejestrze zabytków. - Od razu po tym zdarzeniu,
podjęliśmy analizy działania, analizy prawne,
omawialiśmy to na posiedzeniach komisji,
ale niestety nie ma podstaw prawnych, żeby
dofinansować obiekt - mówi Andrzej Bujok,
zastępca burmistrza Orzesza. Kościołowi św.
Jana do stanu sprzed pożaru jeszcze bardzo
daleko. Jednak duchowni podkreślają, że tutaj
równie ważna jak pieniądze, jest wiara w jego
odbudowę.
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TVS świętuje piąte urodziny
29 marca 2008 roku zadebiutowała Telewizja TVS. Stacja ma już
5 lat i przed sobą perspektywy dalszego rozwoju. Edukacja, rozrywka, kultura, publicystyka i serwisy
informacyjne - to od zawsze była
siła TVS. Wraz z widzami telewizja
świętować będzie 14 kwietnia. Jak
wygląda życie od kuchni najpopularniejszej stacji w regionie?

Cafe Silesia, czyli codzienne półtorej godziny relaksu przed szklanym
ekranem, zawsze w doborowym
towarzystwie. - Program jest troszkę
kontynuacją Radia Silesia na Wizji
z elementami Okna na Południe. To
też był program, który kiedyś w godzinach porannych był na naszej antenie
obecny. Kontynuujemy dobre tradycje
- mówi Patrycja Tomaszczyk-Kindla,

prezenterka TVS. Od pięciu lat uczy,
bawi, informuje. Choć ludzie w stacji
się zmieniają, TVS skutecznie stawia czoła konkurencji. - Wspaniały
zespół. Załoga młoda, zgrana, potencjał techniczny najwyższej jakości.
W związku z tym - z taką załogą,
z takim potencjałem technicznym,
można góry przenosić, można zdobywać szczyty – podkreśla Małgorzata
Piechoczek, dyrektor TVS.
Ulubione przez widzów pozycje
programowe na stałe zadomowiły się
już na antenie. Świąteczne notowanie
Listy Śląskich Szlagierów tradycyjnie w niedzielę. - Szlagiery ludzie
kochają i my kochamy fanów Listy
Śląskich Szlagierów i to się pięknie
spina w jeden szlagierowy motyw,
taki od serca. Gramy dla nich, oni nas
oglądają – mówi Eugeniusz "Geno"
Witek, prezenter, Lista Śląskich
Szlagierów. Tak jak codzienne Silesia Informacje. Punkt 17.45 i 20.00,
zawsze w centrum wydarzeń. Najświeższe wiadomości nie tylko z regionu, nad którymi od rana pracuje
sztab doświadczonych dziennikarzy.
Pośpiech w tej pracy jest niezbędny,
ale nie zawsze wskazany. - Zdarzają
się różne realizacyjne wpadki, jak na

Oni za to do tematu podchodzą
śpiewająco. "Obiektywni w kulturze"
to nie tylko wywiady z gwiazdami,
zapowiedzi koncertów i spektakli teatralnych, to także promocja młodych
utalentowanych artystów ze Śląska.
- Można naprawdę mile się zaskoczyć,
ponieważ jest cała masa młodych,
zdolnych ludzi. To nie są już tylko
młodzi ludzie, którzy zamykają się
w garażu i grają dla siebie, dla frajdy – zaznacza Tomasz Brzoza, autor
programy "Obiektywni w kulturze".
Ponad 80 milionów osób odwiedziło
już naszą stronę. TVS wciąż rośnie
w siłę także w Internecie. - Z Polski
jest 85 proc. wejść. Mamy też bardzo
egzotycznych gości z Argentyny, a nawet z Beninu - informuje Wojciech
Żegolewski, tvs.pl. Bo TVS za pośrednictwem satelity nadaje praktycznie
na cały świat, 24 godziny na dobę, i
tak już od 5 lat. 14 kwietnia drzwi
najpopularniejszej stacji w regionie
zostaną otwarte dla widzów. - Pokażemy jak pracujemy na co dzień, także
jak najbardziej będzie można dotknąć
- zapowiada Magdalena Uchnast,
specjalista ds. marketingu TVS.
I poczuć choć trochę magii telewizji.

Rekordowy dług wobec pracowników
Dane Państwowej Inspekcji
Pracy o zaległościach w wypłacaniu przez śląskie firmy wynagrodzeń są porażające. Pensji
od miesięcy nie dostają tysiące
pracowników. Dług wobec nich
przekroczył już 50 milionów
złotych. Wielu nie ma jednak
innej alternatywy niż pracować
za darmo mając nadzieję, że będzie lepiej. Wolnych miejsc pracy
wszędzie brakuje.

paląca sprawa. - W granicach
85 proc. huta eksportuje swoje
wyroby i klienci spóźniają się
z płatnościami. Od półtora
roku pracuję w hucie za darmo - stwierdza Marek Pasek,
prezes Huty Szkła w Zawierciu.
Bez wynagrodzenia, tyle że
od trzech miesięcy są też pracownicy Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Porębie. - Nie
da się żyć. Ja w tej chwili muszę

- Trzeba być cierpliwym,
dokładnym. Nie zrażać się tym,
jeżeli nie wyjdzie coś - mówi
Dorota Zagórska, pracownica
Huty Szkła w Zawierciu. Trudno jednak nie być zrażonym do
pracy, kiedy za nią nie dostaje
się pieniędzy. Pogłębiające się
trudności zaby t kowej Hut y
Szkła w Zawierciu, w której
pracuje ponad 300 osób, to teraz w tym mieście najbardziej

coś tam wymyślić i od kogoś
coś pożyczyć. Taka jest prawda.
W tej chwili już mam drugi miesiąc mieszkanie niezapłacone
- opow iad a Hen r yk Kor usiewicz. - To jest tragedia, są
świeczki w oknach. Ludzie mają
prąd odcięty, bo z energetyką
nie ma zmiłuj się, że można
czekać. Tylko ci odetną i koniec
- dodaje Zenon Rok, Związek
Zawodowy Metalowcy. Końca

Czwarta rozprawa

Przed katowickim Sądem Okręgowym ruszyła
czwarta rozprawa przeciwko Katarzynie W.,
która jest oskarżona o zabicie swojej kilkumiesięcznej córki. Przesłuchanie odbywało się
bez udziału publiczności. Zeznawała matka
oskarżonej Leokadia W. oraz współosadzona
w areszcie z Katarzyną W. - Małgorzata S.
Przesłuchanie matki Katarzyny W. trwało pięć
godzin i było niejawne. Sąd już na pierwszej
rozprawie przychylił się do jej prośby, argumentując, że zeznania Leokadii W. mają charakter
prywatny, a ich treść mogłaby naruszać dobre
obyczaje. Kolejną z przesłuchiwanych, była
towarzyszka z celi Katarzyny W. Małgorzata
S. Jej zeznania były jawne. Wynikało z nich, że
gdy oskarżona o zabójstwo córki Katarzyna
W. trafiła pierwszy raz do aresztu, podtrzymywała wersję, że półroczna Madzia wyleciała jej
z rąk i upadła na podłogę. Prokurator zapytał
też o to, jak świadek oceniała wiarygodność
oskarżonej. Małgorzata S. odpowiedziała, że
„wiedziała, iż Katarzyna W. kłamie” i zawsze
mówiła to, co było dla niej wygodne.

przykład powrót ze zdjęć z Wisły, bo
ktoś zapomniał dysku. Teoretycznie
powinnam mu ten dysk dać, ale nie
przyszedł, nie poprosił, więc pojechał
bez. Sytuacje są przeróżne na newsach,
ale dajemy radę – zaznacza Karolina
Kwaśnik, kierownik produkcji Silesia
Informacje.
TVS powoli zmienia swoje oblicze, zmienia też strategię programową. W nowej ramówce jest miejsce
na rozrywkę, programy edukacyjne
i popularno-naukowe. - Programy
kulinarne zawsze cieszyły się sporą
oglądalnością u naszych widzów.
Kiedyś „Kuchnia po Śląsku”, teraz
„Śląskie od Kuchni” i to jest stały
punkt programu. Od niedawna doszły
bajki i to też jest strzał w dziesiątkę –
mówi Marta Piotrowska, z-ca sekretarza programowego TVS. W dobie
kryzysu zrobić kokosowy interes
nie jest łatwo, ale telewizyjna Biznes
Klasa przekonuje, że przy pomocy
znawców tematu jest to możliwe. - To
są fachowcy z długoletnim doświadczeniem, którzy na pieniądzach zjedli
zęby, a niektórzy dorobili się grubego
portfela. Oni wiedzą, o czym mówią
- informuje Grzegorz Żądło, autor
programu "Biznes Klasa".

ich problemów nie widać. Bo
choć zakład ma zamówienia na
kolejne 12 miesięcy płynności
finansowej brak. Zaległości
płacowe przekroczyły już milion złotych. - Nie wiem kiedy
ludzie dostaną pieniądze. Mam
nadzieję, że pierwszą wypłatę
wypłacimy w tym tygodniu mówi Andrzej Poński, prezes
FUM Poręba.
A le ich w ia ra z ka żdy m
d n iem w y st aw ia na jest na
ciężką próbę. - Nie wiem czym
spowodowana jest taka sytuacja zakładu. My jako związki
zawodowe nie mamy wglądu do
wyników finansowych. Z jednej
strony słyszymy, że zamówień
mamy dużo - zaznacza Grażyna
Wyszyńska, Solidarność FUM
w Porębie. Z drugiej jednak
dużo więcej rosnących długów.
- Też mam kredyt. Samochód
wziąłem na kredyt, stary, bo
stary. Nie mam za co spłacić opowiada Damian Kwieciński,
pracownik FUM w Porębie.
Ci, którzy dłużej na pensje
czekać nie mogli odeszli. W
za k ładzie, w któr y m przed
laty zatrudnionych było kilka
tysięcy osób, dziś zostało niespełna dwustu pracowników. Musimy pracować, bo co zrobić.
My chcemy pracować, żeby nie
było upadłości zakładu przez
pracowników - stwierdza Zdzisław Śliwa, pracownik FUM

w Porębie. Bo taki scenariusz
dla nich byłby najgorszy. W powiecie zawierciańskim bezrobocie przekroczyło 10 proc.
Większych zakładów próżno
tu szukać.
Podstawow y m obow ią zkiem pracodawcy jest płacić.
Zasada oczy wista, ale coraz
częściej nie przest rzega na.
Z ustaleń Państwowej Inspekcji Prac y w y ni k a, ż e t yl ko
w województwie śląskim suma
zaległości wynagrodzeń wobec
pracowników w ubiegłym roku
przekroczyła 50 milionów złotych. To ponad dwa razy więcej
niż w analogicznym okresie
r o k u p o pr z e d n i e g o . A t o
tylko zgłoszone i ujawnione
przypadki. - Inspekcja pracy
może zrobić kontrolę, wyda
stosowne decyzje nakazujące
wypłatę należnych wynagrodzeń. Jednocześnie pracownik
może skierować sprawę do sądu
- w y jaśnia Micha ł Olesia k,
PIP w Katowicach. Skuteczność w odzyskaniu pieniędzy
w obu przypadkach niepewna. Inspektorzy mogą jedynie
ukarać właściciela firmy mandatem w wysokości do dwóch
tysięcy złotych, czyli niewiele
więcej niż jedna minimalna
płaca, a w ytoczenie procesu
pracodawcy kosztować może
więcej, bo utratę miejsca pracy.

Wydarzenia z TVS 03

www.kurierpolski24.pl

Nowy dworzec, stary problem
Jeszcze w czasach, kiedy
nikomu nie śniło się, że stary
i śmierdzący dworzec PKP
w Katowicach może być nowoczesny i pachnący, bezdomni
traktowali go jak sypialnię.
Wystarczyło kilka miesięcy
od oddania do użytku nowego gmachu kolejowego dworca
w Katowicach, aby problem
powrócił. Czy jest szansa, aby
skutecznie go rozwiązać?

Tego można się było spodziewać, choć zapowiedzi były inne.
Nie ma sposobu na bezdomnych
na katowickim dworcu. Mimo

przebudowy i zupełnie nowych
w nęt rz , sta r y m z w ycz ajem
przychodzą na niego, żeby się
ogrzać a nawet przespać. Ani
Straż Ochrony Kolei, ani policja, niewiele mogą zrobić, bo
bezdomnych z dworca nikt wyrzucić nie może. Bezdomni na
katowickim dworcu są jednak
niezbyt mile widziani. Jeden
z nich - pan Stanisław - przyznaje, że czasem zdarza mu się

przysypiać na dworcu. Podkreśla
jednak, że trudno uśpić czujność
ochrony, sokistów czy policjantów: - To zależy od ludzi. Zależy

od charakteru ludzi. Niektórzy
dają spokój, a niektórzy nie dają.
Spać, to ja śpię u kolegi, jak do
niego nie zdążę iść, bo drzwi
zamknięte i nie mogę wejść,
to zostaję na noc na dworcu.
Z podobnym założeniem przychodzi tu dziennie kilkunastu
bezdomnych. Zazwyczaj siadają
w miejscu przeznaczonym dla
podróżnych, czekających na pociąg. Codziennie teren dworca
kolejowego patrolują funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei,
którzy przyznają, że spotkania
z bezdomnymi do najprzyjemniejszych nie należą. - Często
się zdarza, że te osoby są pod
wpływem alkoholu, działają
w sposób agresywny, używają
słów nieprzyzwoitych. Wówczas
podróżni skarżą się. Skarżą się
również na zapach - mówi insp.
Aleksy Cieślik, Straż Ochrony
Kolei w Katowicach. Skargi
na bezdomnych przyjmują też
policjanci. Jak mówią problem
widzą, ale też przyznają, że jeśli
osoba nie zakłóca porządku,
to nie można jej tak po prostu

W skrócie z
z dworca wyrzucić. - Takiej osoby,
która przebywa na dworcu, nie
stwarza zagrożenia dla innych
osób, nie popełnia przestępstwa,
nie popełnia wykroczenia, nie
możemy siłą z dworca wyciągnąć
– wyjaśnia Jacek Pytel, rzecznik
KMP w Katowicach.
Skoro nie można siłą, to trzeba spróbować po dobroci. Ten
sposób stosują w Górnośląskim
Towarzystwie Charytatywnym,
gdzie każdego dnia na ciepły posiłek przychodzi kilkaset osób.
Często udaje się też przyprowadzić bezdomnych z dworca. Musimy go wziąć, gdziekolwiek go
umieścić. Jak już nie mamy miejsca, to kładziemy go do innych
sal, do innych przeznaczonych
np. do jedzenia. Wtedy śpi tam na
materacu, czy ewentualnie nawet
na krześle – opowiada Dietmar
Brehmer z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego. To
jednak rozwiązanie krótkoterminowe. Żeby bezdomnym pomóc
na dłużej, potrzebna jest wola
współpracy obu stron, a tej często
ze strony bezdomnych brakuje.

Brutalne napady na taksówkarzy
Napady, pobicia, czasami nawet porwania. To zagrożenia,
z którymi podczas swojej pracy
muszą liczyć się na co dzień. Życie przyniosło kolejne dowody
na to, że taksówkarz to zawód
wysokiego ryzyka. Wodzisławska policja wspólnie z prokuraturą poszukują sprawców
dwóch brutalnych napadów
na taksówkarzy. Łupem złodziei padł m.in. cały dzienny
utarg taksówkarzy.

Scenariusz zwykle ten sam:
wieczorowa pora i kurs poza miasto, potem szybki atak. - SMS-a
dostał od dziewczyny i dziewczyna

pojedzie z nimi, pod cmentarz podjedziemy. Tu się świeci w domu
u niej, to tatuś powiedział, że ją
puści. Ona pojedzie z nami do
Katowic – opowiada taksówkarz.
Dalej wszystko potoczyło się niezwykle szybko, taksówkarz został
porażony paralizatorem. Łupem
złodziei padł cały dzienny utarg
i telefon komórkowy. Napad z 15
marca w Wodzisławiu powtórzył
się zaledwie dwa dni później. Dwóch podejrzanych wsiadało do
taksówki, zamawiało kurs z jednej
miejscowości do kolejnej miejscowości. W tej kolejnej miejscowości
po dojechaniu na wskazane miejsce jeden ze sprawców obezwładniał kierującego - informuje Rafał
Figura, Prokuratura Rejonowa
w Wodzisławiu Śląskim. - Chwycili go jeden z tyłu za głowę, a drugi
z przodu: oddawaj wszystko co
masz - pieniądze, komórki, bo
cię zamordujemy – dodaje kolega
poszkodowanego.
Skończyło się stratą
k i l kuset złot ych. W obu

przypadkach napastnicy wykazali się wyjątkową brutalnością.
- Na podstawie zeznań świadka,
pokrzywdzonego biegły z laboratorium kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach stworzył portret pamięciowy,
który umieściliśmy na stronie internetowej i przekazaliśmy mediom - mówi nadkom. Krzysztof
Żołądek, KPP Wodzisław Śląski.
Około 175 centymetrów wzrostu
i średnia budowa ciała. Portret
pamięciowy jednego ze sprawców towarzyszy niemal każdemu
wodzisławskiemu taksówkarzowi. Choć według policyjnych
statystyk napady na taksówkarzy
odnotowywane są coraz rzadziej,
to jeśli już do nich dojedzie,
są wyjątkowo brutalne. 12 września 2012 roku dwóch mężczyzn
napadało i pobiło taksówkarza
w Chorzowie, sprawców złapali
inni taksówkarze. 11 grudnia rok
wcześniej trzech napastników porwało taksówkarza z Oświęcimia.
Taksówkarzowi udało się jednak
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poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Silesia Cafe

poniedziałek –piątek 16:05

otworzyć bagażnik od środka
i uciec. Takiego szczęścia nie miał
Bogusław Ślęzak. W swój ostatni
kurs wyjechał w nocy z 16 na 17
grudnia 2010 roku. Po tym jak
zaginął szukali go wszyscy taksówkarze ze Skoczowa. Mężczyzna zginął tej samej nocy, której
został porwany. Dwaj mężczyźni
chcieli ukraść jego samochód.
Tym razem policjanci nie ukrywają, że w Wodzisławiu mowa
o serii napadów. - Napady na
taksówkarzy zdarzają się sporadycznie. Te dwa przypadki, które
odnotowaliśmy w Wodzisławiu
Śląskim, to jest duże nasilenie.
Opublikowaliśmy wiadomości
na naszej stronie internetowej,
poszukujemy sprawców - informuje nadkom. Tomasz Gogolin,
KWP Katowice. Sprawców, którzy
po tym jak ruszyła obława, nie
zdecydują się zaatakować po raz
kolejny -taką nadzieję mają wodzisławscy taksówkarze.

Kibice skazani za pobicie działacza
Zapadł wyrok w sprawie pobicia Radosława
Bryłki przez kibiców GKS-u Katowice. Dawid
K. oraz Mateusz W. za udział w pobiciu wiceprezesa zostali skazani na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Mają
również zapłacić karę grzywny w wysokości
1000 zł. Dawid K. oraz Mateusz W. zostali
oskarżeni o udział w pobiciu wiceprezesa
i rzecznika klubu GKS Katowice – Radosława
Bryłki. Do zdarzenia doszło podczas sparingu GKS-u Katowice z Koroną Kielce. Wynik
meczu zakończył się wygraną GieKSy 1-0.
W tunelu prowadzącym na murawę, zostali
pobici przez kiboli GieKSy prezes i wiceprezes
katowickiego klubu. Zanim doszło do pobicia,
z trybuny w stronę działaczy posypały się
kartonowe pudła z ich nazwiskami. Była to
kolejna odsłona walki kibiców GieKSy o swój
klub. Ich wściekłość wywołała wiadomość
o możliwej fuzji GKS-u z Polonią Warszawa,
której akcje kupił katowicki biznesmen, Ireneusz Król. Fuzja oznaczałaby, że GKS zagrałby
w Ekstraklasie, ale pod szyldem KP Katowice.
Sprawcy dobrowolnie poddali się karze.
Premie dla górników
Jednorazowe premie zostaną w najbliższych
dniach wypłacone górnikom, pracującym
w kopalniach Kompanii Węglowej.
Środki na ten cel przesunięto z puli, przeznaczanej do tej pory na premie za wydobycie. Jednak największa w Europie spółka
zmniejsza wydobywcze plany, zdecydowano
więc o wydatkowaniu środków na premie
jednorazowe. Zostaną one wypłacone
w najbliższych dniach. Nie wszyscy dostaną tyle samo, ponieważ najwięcej pieniędzy trafi do górników pracujących na dole,
najmniejsze premie otrzymają pracownicy
administracji. Premie to wynik zawartego
pod koniec marca porozumienia między
zarządem Kompanii Węglowej, a związkami zawodowymi działającymi w spółce.
Tajemnicze beczki
Około 140 beczek niewiadomego pochodzenia odkryli w Katowicach-Bogucicach strażnicy miejscy. Znalezisko znajduje się w pobliżu
ulicy Kopalnianej, niedaleko budowy Muzeum
Śląskiego i sali NOSPR. Na razie nie wiadomo, kto pozbył się beczek.
Beczki są różnej wielkości i wykonane z różnych materiałów. Prawdopodobnie zdecydowana większość z nich jest pusta. Jednak
na wszelki wypadek resztki substancji, które
się w nich znajdują, przebadali specjaliści
z inspektoratu ochrony środowiska. – Beczki
zawierały substancje chemiczne nieznanego
pochodzenia. Materiał został ten przebadany
przez specjalistyczne jednostki straży pożarnej. Na dziś wiemy, że nie jest to substancja
szkodliwa i nie zagraża ludziom i środowisku
– informuje Piotr Piętak, Straż Miejska w Katowicach. Teren został zabezpieczony i wkrótce
zostanie uprzątnięty.

Nikt nie chce kupić Altusa

Ponad 250 milionów złotych. To zbyt wygórowana cena nawet, jak za najwyższy budynek w Katowicach. Tak przynajmniej uznali
inwestorzy. Na wystawiony przez syndyka
biurowiec Altus nie znalazł się na razie żaden
chętny. Cena wywoławcza to na razie 260 milionów zł. Na razie, bowiem Altus znowu trafi
do sprzedaży. Tym razem jednak cena ma być
obniżona. O tym, kiedy zostanie ogłoszona
kolejna oferta sprzedaży i jaką cenę będzie
zawierać - zdecyduje syndyk masy upadłościowej firmy Reliz, spółki należącej do Kredyt
Banku wraz z wierzycielami. Altus to najwyższy w Katowicach biurowiec. Ma 125 metrów
wysokości. Wybudowano go 10 lat temu.
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W przypadku wypadku
Każdego roku w wypadkach na polskich drogach ginie kilka tysięcy osób. W zeszłym roku było ich 3582, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy - ponad 45 tysięcy w 2012
roku - odnosi obrażenia. Trzeba mieć świadomość, że przepisy prawa nakładają na świadków wypadku obowiązek udzielenia pomocy ofiarom. Warto więc poznać lub
przypomnieć sobie procedury postępowania, które zalecają w takich przypadkach służby ratownicze oraz policja.
Maciej Rzońca

Potoczna, najprostsza definicja wypadku
drogowego określa go, jako zdarzenie w ruchu drogowym, w którym przynajmniej jeden
z uczestników odniósł rany lub poniósł śmierć.
W takiej sytuacji należy zawsze wezwać pogotowie ratunkowe i policję, a także straż pożarną,
jeśli ofiara wypadku jest uwięziona w pojeździe
i/lub istnieje ryzyko wystąpienia pożaru np. poprzez wyciek paliwa. Obecnie, korzystając z numeru ratunkowego 112 dyspozytor odbierający
połączenie sam, zadając odpowiednie pytania,
zdecyduje o ilości i charakterze wysłanych służb
ratowniczych. Można też nadal dzwonić na
tradycyjne numery alarmowe: 997, 998, 999.
Warto też znać rozróżnienie między
wypadkiem, gdzie są ranni lub ofiary śmiertelne, a kolizją, czyli tzw. „stłuczką”. W tym drugim przypadku zalecane jest dżentelmeńskie
załatwienie sprawy, czyli podpisanie przez

sprawcę stosownego oświadczenia, bez wzywania policji, ale o tym w kolejnym numerze
Kuriera Polskiego.
Jesteśmy świadkami wypadku lub jesteśmy pierwsi na miejscu takiego zdarzenia.
Co wówczas robić? Przede wszystkim musimy zapanować nad silnymi emocjami,
które niewątpliwie się pojawią. Specjaliści
z Państwowej Straży Pożarnej zalecają przede
wszystkim zatrzymać swój samochód przed
miejscem wypadku, by stał się on pewnego
rodzaju osłoną. Koniecznie należy włączyć
światła awaryjne i postojowe, a po zmroku
także światła mijania, by oświetliły miejsce
zdarzenia. Kolejną czynnością jest ustawienie

w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego, ale już powinniśmy mieć w tym
momencie założoną kamizelkę odblaskową.
To podstawowa zasada – zawsze zadbaj przede
wszystkim o własne bezpieczeństwo.

Idąc do rozbitego pojazdu zabierz ze sobą
gaśnicę i apteczkę, potem postaraj się ocenić ilość
i stan poszkodowanych, sprawdzając ich funkcje

życiowe. Mając takie informacje -niekoniecznie
pełne - dzwoń na numer alarmowy.
Zanim dotrze pomoc można i trzeba wykonać
cały szereg innych czynności, które – być może
– uratują komuś życie lub zdrowie. Przede wszystkim należy ewentualnie wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyki ze stacyjki i przystąpić do udzielenia
pierwszej pomocy rannym bez pulsu i oddechu
– tu naprawdę liczy się każda minuta. Być może
trzeba będzie zatamować krwotok. W każdym
razie opieka nad rannymi, to podstawowa nasza
powinność aż do przybycia służb ratunkowych.
Opisana wyżej sytuacja, gdy jesteśmy jedynymi obecnymi na miejscu wypadku będzie
dla nas skrajnie trudna i wymaga opanowania
i mocnych nerwów. Gdy świadków wypadków

jest więcej ktoś musi błyskawicznie stać się liderem
i wydać jasne, konkretne polecenia. Przy czym, nie
może to być ogólna prośba „niech ktoś zadzwoni
po pogotowie”. Badania psychologów dowiodły, że
najlepiej w takiej sytuacji wskazywać konkretne
osoby palcem i mówić: „dzwoń po pogotowie”,
„ustaw trójkąt”, „poszukaj gaśnicy”, „pomóż mi
w pierwszej pomocy”.
Jeśli osób do pomocy jest więcej, to – zanim
przybędą specjalistyczne służby ratunkowe – warto upewnić się, czy rozbite auto nie jest narażone
na niekontrolowane przemieszczenie się np. upadek ze skarpy, czy można otworzyć drzwi dając
dostęp do wszystkich poszkodowanych, postarać
się okryć ich chroniąc przed wyziębieniem ciała.
Ogromnie ważne jest w końcu, by cały czas, aż do
przybycia pomocy medycznej być przy rannych,
by nie zabierać tym osobom – często będących
w szoku – chociaż tej skromnej namiastki poczucia bezpieczeństwa

Zdjęcia: KWP Katowice

Park Śląski wprowadza wspólny bilet
Wesołe miasteczko, śląskie Zoo i Planetarium Śląskie, a wszystko w cenie jednego biletu. Park Śląski przygotował dla swoich gości na wiosnę sporą niespodziankę,
która ma im ułatwić korzystanie ze swoich atrakcji.

fot. Adrian Leks

aleks@kurierpolski24.pl

będziemy musieli stać w kilku
kolejkach. - Bilet wspólny jest
poniekąd odpowiedzią na oczekiwania użytkowników parku.

Pa rk Ślą sk i w prowad z a
wspólny bilet na wszyst k ie
płat ne at ra kcje. Ta k i bi let
z ost a n ie w prowad z ony po
ra z pier wsz y. Do tej por y
każda z działających na jego
terenie atrakcji miała swoją
wejściówkę. To ocz y w iście
się nie zmieni, ale dodatkowo
wszystkie te miejsca znajdą się
teraz na jednym dokumencie.
Dzięki jego nabyciu mamy zaoszczędzić sporo czasu, bo nie

Chcemy promować park, jako
miejsce gdzie można przyjść
nie tylko na spacer czy pobiegać, ale też dać możliwość
skorzystania z szeregu atrakcji
biletowanych, które się w nim
znajdują – tłumaczy Arkadiusz Godlewski, prezes Parku
Śląskiego. - Przy wejściu do
każdej instytucji odcinane będą
konkretne kupony. Zakupiona
raz wejściówka będzie ważna
od początku maja do końca

września. Mamy nadzieję, że
atrakcyjna cena i funkcjonalność sprawią, że na korzystanie
ze wspólnego biletu zdecydują
się całe rodziny – dodaje Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.
Na jedną wejściówkę będzie
moż na wejś ć do we so łego
miasteczka, śląsk iego Zoo,
Planetarium Śląskiego, Parku
Linowego oraz Górnośląskiego
Parku Etnograf icznego
w C hor z ow i e . Kon k r e t n e
r abat y ofer ują te ż d z ia łające w okolicy parku hotele
i znajdujące się na jego terenie
punkty gastronomiczne. Poza
tym w cenie jest też zniżka na
posiłek w wybranych restauracjach. Wspólny bilet do Parku
Śląsk iego ma g warantować
spore oszczędności. Według
danych dyrekcji w przypadku
wejściówki dla jednej osoby
za 80 złotych jesteśmy w stanie zaoszczędzić 35 proc., a w
przypadku biletu rodzinnego
za 200 złotych nawet 50 proc.
Nowy bilet ma być okazją
nie t ylko d la mieszkańców
naszego regionu, ale również
dla turystów, którzy na Śląsku
zamierzają spędzić kilka dni.

Nowym biletem są już podobno
zainteresowane agencje turystyczne - Myślimy też o osobach,
które chętnie korzystają z turystyki typu city break, czyli
krótki pobyt w danym mieście.
Stąd rabaty na noclegi i konkretne punkty gastronomiczne.
Liczymy, że to rozwiązanie
zachęci do odwiedzania parku,
na przyk ład zorganizowane

fot. Adrian Leks

Adrian Leks

grupy Polaków, którzy mieszkają w Niemczech – podkreśla
rzecznik Parku Śląskiego.
Na początek wydrukowano 10 tysięcy biletów, które są
w sprzedaży od 10 kwietnia.
Można je nabyć w kasie wesołego miasteczka, w dyrekcji
parku i w skansenie, a także za
pośrednictwem strony internetowej Parku Śląskiego
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Senat kusi
Ośmiu kandydatów będzie ubiegać się o fotel senatora w wyborach uzupełniających, które odbędą
się w okręgu nr 73, czyli w Rybniku, powiatach rybnickim i mikołowskim po śmierci Antoniego
Motyczki, reprezentującego Platformę Obywatelską. Wybory zarządzono na 21 kwietnia. Kampania
wkracza w decydującą fazę.
upomniałem po ojcowsku mówił na spotkaniu z dziennikarzami Mirosław Duży.

Antoni Strzelecki

PiS sz t u r muje Ślą sk .
Bolesława Piechę przyjechali
już wesprzeć Adam Hofman,
r z e c z n i k p a r t i i , i M a re k
Kuchciński, wicemarszałek
Sejmu. Ale to jeszcze nic. 13
kwietnia w Rybniku odbędzie
się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Przy jadą
politycy z pierwszych stron
ga z et tej pa r t i i i będ ą t u
przez cały weekend. - Poseł
Bolesław Piecha pokaże
i pow ie , co jego z d anie m

Kandydatem PO na senatora został ostatecznie Mirosław Duży.

jest atrybutem Śląska, który
trzeba wykorzystać, by wypromować Śląsk, Rybnik w całym
kraju – mówi Adam Hofman.
Co na to Platforma Obywatelska? Kandydata szukała
bardzo długo. - Traktujemy
te wybory wizerunkowo, musimy je wygrać. Nasz kandydat będzie człowiekiem, który
po prostu musi wygrać wybory - mówili przed ogłoszeniem kandydata działacze PO
w nieoficjalnych rozmowach.

Kampania z furmanki
Próbowa no pr z efors ować
k a ndydat u rę A nton iego
Piechniczk a i Ada ma Fudalego, prezydenta Rybnika.
Chciano namówić burmistrza
Mikołowa. Ostatecznie wybór

padł na Mirosława Dużego,
do 2010 roku burmistrza Łazisk Górnych, obecnie prezesa
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Części działaczy
PO kandydatura ta, delikatnie mówiąc, nie przekonuje.
- To strzał w kolano, bo to
człowiek nieznany - mówią
w kuluarowych rozmowach.
Oficjalnie wszyscy popierają
kandydaturę. - Wiem, że było
wielu kandydatów, być może
godniejszych ode mnie. Skoro
ten zaszczyt spotkał mnie, to
postaram się wygrać. Nie dla
PO, nie dla siebie czy rodziny, ale dla tego regionu. Jako
burmistrz Łazisk przyjąłem
ponad 4 tysiące osób, nawet
jeśli nie załatwiłem wszystkich spraw, to przynajmniej
d ora d ził e m , poc ie szy ł e m ,

Kampanię Bolesława Piechy (z lewej) w Rybniku wspiera m.in. wicemarszałek
Sejmu Marek Kuchciński.

jawił się również w centrum
Rybnika w... furmance. Chodziło o to, by zobrazować, co
stanie się, gdy przejazd autostradami A 1 i A 4 na Śląsku
będzie płatny. - Pojedziemy
drogami lokalnymi z prędkością furmanki - mówił.

Fot: Dominik Gajda

Kontrowersyjny
kandydat

Paweł Polok z RAŚ prowadzi kampanię nawet z furmanki.

Demokracja Bezpośrednia jednak zaistniała w tych
wyborach. To, jak przyznali
w samej Delegaturze Krajowe go Biu r a Wy b orc z e go w Katow icach, ba rd zo
c iek awe pr z e d się w z ię c ie .
Kandydata na senatora DB
mógł zgłosić każdy; każdy

źródło: tvs.pl

Ofensywa PiS-u

O fotel senatora mocno
w a l c z y R u c h Au t o n o m i i
Śląska, który wystawił Pawła
Poloka, przedsiębiorcę, popularyzatora Śląskości. Pawła
Poloka oficjalnie namaścił
Jerzy Gorzelik. Obaj panowie
ogłosili w trakcie kampanii,
że powołają fundację, która
b ę d z ie p oma gać lud z iom
opiekującym się zaby tkom
te c h n i k i z doby w a n ie pieniędzy na ten cel. Polok po-

źródło: tvs.pl

Najpoważniej do sprawy
podeszło Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając do
walki o fotel senatora posła
Bolesława Piechę, twarz rozpoznawalną, byłego wiceministra zdrowia. - Podejmuję to wyzwanie, bo Polska,
mieszkańcy tego okręgu zasługują na więcej. Mój start to
jasne przesłanie: jest alternatywa dla rządów PO. Można odsunąć od władzy tych,
którzy nam szkodzą, którzy
nie potrafią dobrze zarządzać
s p rawa mi n a s z e g o k raju .
Dzisiaj wygramy w Rybniku,
jutro w Polsce – zapowiedział
Bolesław Piecha.

nie zostali zarejestrowani,
bo nie zebra li w y maganej
liczby dwóch t ysięcy podpi s ów. B y ł y t o k om it e t y
Demok racja Bezpośrednia
i Kom itet Wy borcz y Wyborców Kochających Śląsk.

O mandat walczy też na
Śląsku... Janusz Korwin-Mikke w barwach Nowej Prawicy.
Partia ta próbowała likwidować straże miejskie, m.in.
w Ry bn i k u . K iedy to n ie
wyszło, postanowiła wziąć szturmem Senat. Korwin-Mikke z rozbrajającą szczerością
przyznał, że startuje, bo w tym
regionie akurat są w ybory.
D o S e n at u c hc ą j e s z c z e :
Grażyna Kohut (PSL), Krzysztof Sajew icz (SL D), Józ ef
Ma kosz i Piotr Masłowsk i
(niezależni). Warto dodać,
że kandydatów było początk ow o d z i e s i ę c iu , j e d n a k
kandydaci dwóch komitetów

mógł też zaproponować swoją kandydaturę. Ostatecznie
o „nominację” walczyły trzy
osoby. 6 marca odbył y się
praw ybory, głosować mógł
każdy, wystarczyło wrzucić
głos do urny. A człow iek,
który je wygrał, miał zostać
oficjalnym kandydatem DB
i otrzymać pełne wsparcie,
mer y tor yczne, f i na nsowe
i medialne. DB wykupiła już
nawet reklamy wyborcze, ale
nie zebrała w ystarczającej
liczby podpisów. To znaczy
podpisów było nadto, bo
Demok racja Bezpośrednia
dostarczyła 2551 podpisów,
a le t yl ko 1683 było prawidłow ych. W 50 przypadkach podpisy powtarzały się,
osiem podpisów na le ż a ło
do osób n iepe ł nolet n ich,
w 25 0 pr z y pad k ac h by ł y
błędy z w ią z a ne z nu merem PESEL. Jeśli inicjaty wa
pr z e t r w a d o n a s t ę pnyc h
w yborów, a dzia łacze w yciągną wnioski z tej porażki, to powinno być lepiej...
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O Caritas Archidiecezji Katowickiej
W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia katowickiego Caritas. 1 września 1988 r. rozpoczął
działalność pierwszy ośrodek dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi. 12 listopada
1989 r. biskup katowicki Damian Zimoń erygował Caritas Diecezji Katowickiej.
informację, że mogą zgłosić się po
żywność. Oczywiście muszą spełnić
wymogi, które są ściśle określone,
aby nie było nadużyć - zaznacza
ks. Krzysztof Bąk.

Źródło: TVS.pl

Marzenie utopijne

Ks. Krzysztof Bąk

Caritas jest dystrybutorem
hurtowym, niebezpośrednim.
Bezpośrednim są parafie. Ofiary
na biednych rozdzielają księża
w poszczególnych parafiach.
Jeśli jest zapotrzebowanie na
większą pomoc, zwracają się
do Caritasu o większe środki.

są dużo lepsi. - Ludzie z Zachodu
mają opory przy oporządzaniu
chorych i niepełnosprawnych, a u
nas tego nie ma, nasi pracownicy
czasem nawet traktują tę pracę jako
zaszczyt i kiedy jadą za granicę,
często dostają od razu propozycje
pracy w tamtejszych ośrodkach.
Dlaczego tak jest? Bo u nas wciąż
są więzy wielopokoleniowe – ludzie
żyją razem, a w dużych rodzinach
zawsze znajdzie się ktoś chory
czy niepełnosprawny, więc młody
człowiek, który to obserwuje jest
przyzwyczajony do opieki i kiedy
dorasta to nie ma problemu, żeby

magazynu po żywność i rozwozić ją
potrzebujących w swojej miejscowości – dodaje ks. Bąk.

krótki czas, bo są kolejni potrzebujący, którzy na niego czekają.

Władze i budżet

Pogotowie sprzętowe
Caritas posiada też wypożyczalnie sprzętu takiego jak kule,
wózki, laski, balkoniki, podnośniki,
materace i łóżka ortopedyczne. Są
w trzech ośrodkach: w katowickim domu św. Józefa, w Ośrodku
Miłosierdzia Bożego w Borowej
Wsi i w hospicjum w Gliwicach.
W przypadkach losowych wypożyczać je można na jakiś czas, zanim

Ewa Brol
Pierwszym dyrektorem został
ks. Marian Malcher. Obecnie jego
dzieło kontynuuje ksiądz Krzysztof
Bąk. - To biskup tak zdecydował,
obserwując jak w latach 80. organizowałem kolonie dla niepełnosprawnych. Widocznie dostrzegł,
że mam predyspozycje do pracy
charytatywnej. Jestem wychowankiem biskupa Czesława Domina
i księdza Jana Szurleja oraz księdza Mariana Malchera. Należeli do
awangardy pracy charytatywnej
w kościele – opowiada ks. dyrektor
Krzysztof Bąk.

Do najważniejszych osiągnięć
Caritas należy powstanie na terenie
diecezji około 80 ośrodków takich
jak warsztaty terapii zajęciowej,
domy pomocy społecznej, świetlice, hospicja, jadłodajnie dla
ubogich, noclegownie, dzienne
domy pomocy, domy seniora,
zespoły parafialne Caritas i 30
szkolnych kół Caritas.
W stanie wojennym jedynie
kościół miał prawo przyjmować
i rozdzielać żywność przekazywaną z zagranicy. Nie zajmowały
się tym wtedy ani władze, ani organizacje pozarządowe. - Rocznie
w ramach projektu unijnego PAD
wydajemy 1300 ton żywności.
Żywność taka jest specjalnie oznakowana i opakowana, musi mieć
logo Caritas, a także oznaczenie
Unii Europejskiej. Przy jej odbiorze
musi być przedstawiciel Agencji
Rynku Rolnego oraz Sanepid,
które to nadzorują. Rozdzielana
jest ta żywność dla najbardziej potrzebujących – z ubogich rodzin,
z rodzin wielodzietnych, z rodzin
dotkniętych wypadkami losowymi.
W parafiach takie osoby dostają

Fot: Dominik Gajda

Od stanu wojennego
do Unii Europejskiej

Na pomoc Caritas zawsze mogą liczyć niepełnosprawni.

Obecnie wszystko jest skomputeryzowane, łatwiej o informację
w sprawie potrzebujących, łatwiej
zbierać pieniądze i je rozdzielać.
- Moim marzeniem, utopijnym
marzeniem, jest żeby wszystkie
środki przeznaczane na zmilitaryzowanie w różnych krajach
były przeznaczane na ubogich.
A najbardziej w Korei Północnej, gdzie naród poddany jest
głodówce, ze względu na to, że tam
wszystkie środki idą na zbrojenie
– mówi ks. Krzysztof Bąk.
W porównaniu z zachodnimi
organizacjami charytatywnymi
finansowo wypadamy nieco blado,
ale polskie placówki, ich wygląd
i standardy, są bardzo podobne
do zachodnich. Jednak już jeśli
chodzi o pracowników Caritas
to, jak przyznaje ks. Bąk, polscy

pomagać – podkreśla ks. Krzysztof
Bąk.
- Wolontariatu jest dużo, ale
tego akcyjnego. Nie ma problemu,
żeby na poszczególne akcje zebrać
wolontariuszy, natomiast ze stałymi
jest trochę trudniej, bo w Polsce nie
ma takiej tradycji. Ale to powoli się
zmienia. Zgłaszają się do nas osoby
dobrze sytuowane, które chcą za
darmo pomagać, robiąc to za co
zwykle biorą pieniądze. Prawnik czy
psycholog oferuje godzinę lub dwie
miesięcznie swojej pracy i nie bierze
za to pieniędzy. Mamy też osoby
naprawdę wysoko postawione, które
poświęcają swój czas i pieniądze,
aby pomagać i nie chwalą się tym.
Od kilku lat pewna pani sędzia
z jednego z katowickich sądów, nie
wstydzi się swoim prywatnym samochodem przyjeżdżać do naszego

chory nie załatwi sobie własnego
sprzętu. Działanie wypożyczalni
przypomina bardziej pogotowie
sprzętowe. Wystarczy zadzwonić
i dowiedzieć się czy taki sprzęt jest
dostępny w danej chwili, żeby kogoś
wspomóc. Oczywiście nie jest to
sprzęt na zawsze, ale tylko na jakiś

Ks. Krzysztof Bąk przyznaje,
że na Śląsku dobrze się współpracuje
z władzami, bo wymagają, ale traktują
jak partnerów, czego nie zawsze można powiedzieć o innych diecezjach.
- Nasz budżet to 100 mln zł. To są pieniądze na określone cele i zadania,
i z tego jesteśmy rozliczani przez
urzędy. W porównaniu z wielością
zadań, jakie mamy, to nie jest dużo, ale
wystarcza, bo dobrze tym gospodarujemy. Na Śląsku bieda jest wielka, jest
dużo bezrobocia, ale przez to, że nie
ma dużych odległości między parafiami, łatwo dojechać z żywnością,
więc na logistykę nie wydaje się dużo.
Są takie diecezje, gdzie nie ma takiej
dużej biedy, bo jest rolnictwo, każdy
ma jakieś pole, z którego żyje, coś tam
hoduje, ale dotrzeć do potrzebujących
jest trudno, bo odległości są wielkie
i kosztowny jest dojazd. Różne diecezje mają różne braki, różne problemy
i zadania.
– Nasze warsztaty, na które kierowani są niepełnosprawni w wieku
produkcyjnym, są takim ogniwem
rehabilitacji, które pozwala przywrócić ich na rynek pracy. Można
z tych warsztatów przejść do zakładu
aktywności zawodowej, i potem zacząć
pracę w zakładzie pracy chronionej,
czyli już na otwartym rynku pracy.
W Borowej Wsi do naszego ośrodka
przychodzą w odwiedziny koledzy
tych, którzy tu się znajdują, i te
odwiedziny dużo dają, grupa, w której
niepełnosprawni i ich zdrowi koledzy
spotykają się, bawią razem, taka
grupa żyje. Także klasy integracyjne
w szkole bardzo pozytywne działają
na niepełnosprawnych, młodzież się
spotyka, nie jest pozostawiona sama
sobie. Społeczeństwo powoli dorasta
do postępowania z niepełnosprawnością – dodaje Dariusz Latos, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia Bożego
w Borowej Wsi.

Podaruj Twój
FUNDACJA CARITAS
DIECEZJI KATOWICKIEJ
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Sztuka (na) ulicy
Ewa Brol

Dla jednych to prawdziwa sztuk
które szpeci miasto. Street art

a także malowideł naściennych
na budynkach w taki sposób, że,
jak twierdzą zaskoczeni przechodnie „nikt nic nie widział,
a potem nagle jest i wszyscy
o tym mówią”. Prace Bansky’ego
są teraz chodliwym towarem,
bo na aukcjach osiągają milionowe ceny.

Ewa Brol

Jednym z najbardziej znanych
i cenionych artystów ulicy – streetartowców, jak mówi się o nich
powszechnie – jest Banksy. Jest to
postać tajemnicza i nieuchwytna.
Nikt nie wie naprawdę kim jest,

jak się nazywa i jak mu się udaje
dokonywać takich cudów jak
podrzucenie własnego obrazu
w miejsce innego wiszącego w
londyńskiej Tate Galery, malowanie graﬃti po obu stronach
skonfliktowanych terytoriów
– izraelskiej i palestyńskiej,

Katowice, jak na razie Banksy’ego nie gościły (chyba), a w
każdym razie nie pozostawił on
żadnych widocznych śladów
swojej streetartowej działalności.
Mimo to także w Katowicach
mamy bajecznie kolorowe murale, których twórcy ukrywają
się pod pseudonimami. Swoistą
„streetaartowską” wizytówką
miasta jest gigantyczna, 20-metrowa „Kura”, która ozdobiła
wielką ścianę kamienicy przy
ulicy Tylnej Mariackiej 23. Nie
wszyscy przechodzący Mariacką,
zwłaszcza zmierzający prosto do
kościoła Mariackiego, zwracają
uwagę na budynki i sporo osób
nie wie, że za zakrętem, idąc
w kierunku wiaduktu na ulicę
Francuską, można zobaczyć to
surrealistyczne malowidło.
„Kura” powstała w ramach
pierwszej edycji Street Art Festiwal w 2011 roku. Jej autorem
jest Aryz, twórca fantastycznych murali w Danii, Włoszech
i Puerto Rico. Ten pochodzący

z Barcelony artysta jest niezwykle
popularny w Hiszpanii. Jednak
podczas swego pobytu w Polsce
chciał być incognito i w czasie
swojej pracy na ogromnym
rusztowaniu nie udzielał się medialnie. Do dziś pokrojona kura
z jajem sadzonym w środku budzi w przechodniach rozbawienie
i sympatię. – Fantastyczne, jakie
kolory, pomysłowość, kreacja godna wielkich artystów – zachwyca
się Ania, która studiuje malarstwo w Krakowie.
Wśród turystów i gości odwiedzających Katowice także widać zainteresowanie tym ogromnym malowidłem. – Magnifique!
Wspaniale – mówi Sabine, która

fot. Maciej Rzońca

fot. Maciej Rzońca

Kura i sadzone jajo

fotografowała mural swoim
profesjonalnym Niconem. Jest
francuską blogerką, która zajmuje się fotografią i przyjechała
do Polski odwiedzić przyjaciół.
Opowiada, że jak zwiedziła już
wszystkie kluby na Mariackiej,
znajomi przyprowadzili ją do
tej „przekolorowej” kury i jest
pod wrażeniem.
Jednak nie brakuje przeciwników malowideł. Na różnych
forach internauci dają wyraz swemu oburzeniu z powodu oszpecania krajobrazu muralami takimi
jak „Kura”. Kojarzą im się one
z „graffiti w murzyńskich gettach” i woleliby, żeby było „biednie, ale swojsko.”
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Bardzo pozytywne w większości skojarzenia budzi natomiast
mural pod przejściem podziemnym między ulicą Mielęckiego
a Wojewódzką. Jest ogromny - ma
192 m kw. powierzchni i powstał
jako realizacja projektu „Szukamy
bohaterów”. Przedstawia w sposób alegoryczny postacie z trzech
powstań śląskich. Starsi ludzie

często komentują tematykę tego
malowidła. Jedni nie rozumieją
o co w tym malowidle chodzi
i widzą w nim tylko bohomaz,
któremu, nie wiedzieć czemu,
doczepiono powstańczą historię.
Innym się podoba.
– To nie wandalizm, ale
coś wartościowego – mówi pan
Henryk, który ma w rodzinie
osoby, które walczyły w powstaniach. – Gdyby wszystkie malunki
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śmieszny napis obok siebie. Wiele
osób pewnie widziało machającego ruchowi ulicznemu ludka
z napisem „Cześć korki” albo
„Tutaj wesołe jest ino miasteczko”.
Niektórym Szwedzki kojarzy się ze
słynnym kreskówkowym wilkiem
z rosyjskiej bajki dla dzieci „Nu,
pagadi”.

Wielka akcja tworzenia murali ma
się odbyć także w dzielnicy Załęże,
w której już od jakiegoś czasu można oglądać wielki czarno - biały
mural „z ludźmi i karabinami”
jak go opisują niektórzy okoliczni
mieszkańcy. Pod hasłem „Usługi
dla ludzi” Dom Kultury v9 z Warszawy gościć będzie w Załężu i być

Na wyjątkowo paskudnym
murze przy słynnym katowickim
„Mega Clubie” jeden z twórców
umieścił swego czasu swoje „Myszki” na filarach i to na bardzo
skromnej powierzchni. Budziło
to zdumienie okolicznych mieszkańców, którzy przychodzili w to
miejsce dokarmiać kocią rodzinkę,
która gnieździła się tu w prymitywnie skleconej budzie, chroniąc
się przed zimnem.

może w dzielnicy na nieciekawych
ścianach pojawią się nowe barwne
malowidła.
W Rondzie Sztuki 25 kwietnia
o godzinie 18 odbędzie się debata
„Społeczna rola sztuki publicznej”,
w której wezmą udział znawcy
tematu, artyści, performerzy i historycy sztuki.
Po tegorocznej edycji festiwalu
okaże się, czy powstaną murale
na miarę „Kury” i czy spodobają
się one mieszkańcom Katowic
i ich gościom.

Graﬃti Szwedzkiego
W Katowicach popularne są
oprócz murali czyli graﬃti wielkoformatowych, także mniejsze
malowidła. Malowane kolorowymi sprejami mają swoje humorystyczne, lokalne akcenty. Wyróżnia się szczególnie działalność
„Szwedzkiego”, pochodzącego ze
Szwecji graﬃciarza, który stworzył
charakterystyczną postać nazwaną
od pseudonimu autora właśnie
Szwedzkim. Ma wielki bulwiasty
nos, skejtowskie spodnie i zwykle

fot. Maciej Rzońca

Powstańczy mural

były takie, to tylko można temu
przyklasnąć. Nie podoba mi się
jak młodzież maluje sprejem po
ścianach. Dla mnie to wandalizm.
Ale w takim miejscu, gdzie i tak
jest szaro i brudno, takie ważne
tematy, żeby wszyscy pamiętali
o śląskich powstaniach, to jest
jak najbardziej godne pochwały
– przyznaje.
Ale przeciwnicy malowania
po murach twierdzą, że wszystkie
malowidła jedynie szpecą.
O ile tam, gdzie ściany budynków są świeżo pomalowane,
można się z takim stanowiskiem
zgodzić, bo w istocie paskudne
sprejowe graﬃti na dziewiętnastowiecznych kamienicach wyglądają
fatalnie, i jak wiele osób wskazuje
jest to „niszczenie czyjejś pracy,
pieniędzy i powinno być potępiane i karane”, o tyle w okolicach,
gdzie i tak jest brudno, a ściany
budynków są zaniedbane, barwne
murale zdobią, mimo iż niektórzy
twierdzą, że stanowią przysłowiowy „kwiatek do kożucha.”

Street Art Festiwal 2013
fot. Maciej Rzońca

fot. Maciej Rzońca

ka, która dodaje koloru szarym ulicom, a dla innych zwykłe malowanie po murach,
budzi kontrowersje, ale jego fanów na Śląsku z roku na rok przybywa

19 kwietnia rozpoczyna się
w Katowicach nowa edycja festiwalu sztuki ulicy. Na Facebooku
młodzi twórcy murali już teraz
planują swoje nowe malowidła.

10 Policja
Tragedia
na drodze
Do tragicznego wypadku
doszło w Myszkowie przy ulicy
Pułaskiego. Samochód osobowy
zderzył się z ciężarówką. Dwie
osoby nie żyją.

Według wstępnych ustaleń policjantów, 36-letnia kierująca fiatem
cinquecento nie dostosowała prędkości do panujących warunków
drogowych. Straciła panowanie nad
pojazdem i doprowadziła do zderzenie
z jadącym z naprzeciwka iveco. W wyniku wypadku w Myszkowie śmierć
na miejscu poniosła kierująca cinquecento i jej 41-letni pasażer. Droga
w miejscu zdarzenia była zablokowana. Policja zorganizowała objazdy.
Trwają ustalenia przyczyn wypadku.

Spłonęła
cegielnia
W budynku starej cegielni
przy ulicy Niweckiej w Sosnowcu
wybuchł ogromny pożar. Nikt nie
został poszkodowany, ponieważ
budynek był pusty.

Blisko stuletni budynek spłonął
doszczętnie. Pożar wybuchł przed
północą. Wcześniej teren firmy
opuścili ostatni pracownicy, którzy
mieli wygasić używane tam piece.
Cegielnia w całości została objęta
ogniem, zawalił się jej dach. Ogień
był tak duży, że strażacy nie mogli
wejść do środka hali. Akcję utrudniały także zadymienie i wysoka
temperatura. Pożar w Sosnowcu
gasiło prawie stu strażaków. Nikt
nie ucierpiał. Sosnowiecka cegielnia
powstała 140 lat temu. W ostatnim
czasie produkowała cegły dla dużej
sieci handlowej oraz cegłę wykorzystywaną do renowacji zabytków.
W grudniu cegielnia została postawiona w stan likwidacji.

Pijany
awanturnik
Naruszenia nietykalności
cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Takie zarzuty
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przeszukiwali opustoszałe budynki,
szyby wind i szpitale. Kontaktowali
się z rodziną zaginionej mieszkającą we Włoszech, ale bez rezultatu.
Kobieta została odnaleziona dopiero
przez współpracowników w swoim
zakładzie pracy w Chorzowie. Jak
się okazało, 68-latka podczas prac
porządkowym w jednym z pomieszczeń archiwum nieszczęśliwie
zatrzasnęła drzwi i nie mogła się
z niego samodzielnie wydostać.
Kobieta spędziła tu trzy dni bez
wody i jedzenia

Zabójstwo
18-latki

W jednym z mieszkań
w Tarnowskich Górach
znaleziono ciało 18-latki.
Prawdopodobnie została
zamordowana przez swojego 21-letniego chłopaka.
Do morderstwa doszło
podczas spotkania w mieszkaniu mężczyzny. Pomiędzy nimi wybuchła kłótnia.
Zdenerwowany 21-latek
wziął kabel i udusił dziewczynę. Jak ustalono, ofiara
oraz zabójca znali się. Byli
parą przez kilka miesięcy,

usłyszał 63-letni mieszkaniec Rybarzowic.

Policjanci ze Szczyrku musieli
interweniować w jednym z prywatnych domów, gdzie nietrzeźwy mężczyzna wszczął awanturę
z krewnymi. Widok stróżów prawa
tylko rozłościł awanturnika. Mężczyzna zachowywał się wyjątkowo
arogancko i zwracał się do policjantów wulgarnymi słowami. Usiłował
nawet kopnąć jednego z mundurowych, ale szybko go obezwładniono. Sprawca został przewieziony
do policyjnego aresztu. Usłyszał
już zarzuty, a o jego dalszym losie
zadecyduje prokurator. Może trafić
do więzienia na najbliższe 3 lata.

Groził wysadzeniem kamienicy
W Mysłowicach przy ulicy
Świerczyny mężczyzna zagroził, że
wysadzi kamienicę. Z desperatem
rozmawiał negocjator policyjny.
Ewakuowano mieszkańców.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu
mieszkańca jednej z kamienic
w dzielnicy Piasek. Jak się okazało,
39-latek awanturował się i wyrzucał
przez okno różne przedmioty. Następnie zabarykadował się w swoim

jednak od paru tygodni nie
utrzymywali ze sobą bliższych kontaktów. Od czasu
znalezienia zwłok nastolatki, mężczyzna ukrywał

mieszkaniu i zagroził zdetonowaniem butli z gazem. Na czas działań
służb ratowniczych konieczne było
ewakuowanie 30 mieszkańców kamienicy i wprowadzenie ograniczeń
w ruchu. Negocjacje z desperatem
trwały 5 godzin. Mężczyzna został
zabrany przez policję siłą i decyzją
sądu został tymczasowo aresztowany. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

się. Po dobie poszukiwań
podejrzany o morderstwo
21-latek trafił w ręce policji.
Zatrzymanemu grozi nawet
dożywotnie więzienie.

Po prawie rocznym śledztwie
i przesłuchaniu kilkuset osób policjanci ustalili 210 osób, którym
lekarz za pieniądze wypisywał
zaświadczenia potwierdzające
zdolność do pracy. Klientami
lekarza, który jest właścicielem
prywatnego NZOZ-u były firmy
z Katowic, które zatrudniając
pracowników z całej Polski, oferowały im pracę na kontraktach
w Niemczech i Czechach. Byli to
zbrojarze, spawacze i dekarze. Za
fałszywe zaświadczenie i badanie
nieuczciwy lekarz brał od 30 do
50 złotych. W 210 przypadkach
nigdy nie widział swojego pacjenta. Jego nieuczciwa praktyka
trwała od 1997 roku. Już w 2012
roku do sądu trafił pierwszy akt
oskarżenia w jego sprawie, który
obejmował 108 zarzutów poświadczenia nieprawdy.

Jeden sprawca przemocy domowej w areszcie, drugi musiał
wyprowadzić się z mieszkania.
To efekt pracy policjantów i prokuratorów w powiecie tarnogórskim.

Przebił
głową mur...
Nietypowa interwencja policjantów na dworcu PKS w Żorach.
Zatrzymano 44-latka, który w czasie kłótni z żoną zniszczył ścianę.

Lekarz
oskarżony
Zakończono śledztwo w sprawie lekarza medycyny pracy,
który poświadczał nieprawdę
w dokumentach stwierdzających
zdolność do pracy i przeprowadzenie specjalistycznych badań.

Znęcali
się nad rodziną

Funkcjonariusze nie kryli zaskoczenia, tym co zastali. W poczekalni dworca PKS w Żorach 44-latek
pokłócił się z żoną. Najpierw szarpał
kobietę, a następnie usiadł i uderzał głową w mur, aż wybił w nim
dziurę. Uciekającego awanturnika szybko zatrzymali policjanci.
Mężczyzna został przewieziony do
aresztu i przebadany na alkomacie. Okazało się, że miał prawie 2
promile alkoholu w organizmie.
Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Domowych agresorów odseparowano
już od bezbronnych ofiar. Na wniosek
śledczych i prokuratora, tarnogórski
sąd tymczasowo aresztował 47-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją 66-letnią matką.
Z kolei prokurator objął policyjnym
dozorem i nakazał opuścić mieszkanie 40-letniemu mieszkańcowi
Tarnowskich Gór, który od kilku
miesięcy znęcał się nad swoją żoną.
W obu przypadkach podejrzanym
grożą kary wieloletniego więzienia.

Zabójca
za kratami
Dramatyczne sceny rozegrały
się w jednym z mieszkań w Mysłowicach. Policjanci zatrzymali
58-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej żony.

Bez wyjścia
O wyjątkowym pechu może
mówić 68-latka. Kobieta w Wielką
Sobotę zatrzasnęła się w pomieszczeniu biurowym i dopiero po
trzech dniach została uwolniona
przez współpracowników.

Zaniepokojony mąż zgłosił
zaginięcie swojej 68-letniej żony.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Przez kilkanaście godzin

Mieszkaniec Mysłowic dotkliwie pobił swoją żonę. Był niezwykle
brutalny, bo uderzył ją wielokrotnie
tłuczkiem do mięsa oraz ułamanym
drewnianym kijem od szczotki.
Zabójca spowodował rozległe obrażenia ciała, które doprowadziły do
śmierci kobiety. Mężczyzna w chwili
zatrzymania miał blisko 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Na wniosek
śledczych i prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Teraz 58-latkowi grozi kara
nawet dożywotniego więzienia.
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Trądzik nie tylko u nastolatek

źródło: www.sxc.hu

Zakaz opalania

Trądzik młodzieńcy
Młodzi ludzie największe
problemy mają z cerą łojotokową
i trądzik na ich twarzach nie jest
niczym niezwykłym. Przy obecnym stanie medycyny estetycznej,
dermatologii i kosmetologii wszelkie
zmiany mogą być eliminowane za
pomocą nie tylko medykamentów,
ale i najróżniejszych maści, kremów,
toników i szeregu kosmetyków leczniczych, pielęgnacyjnych i tuszujących niedoskonałości cery (podkłady, pudry) dostępnych zarówno
w sklepach z kosmetykami jak i aptekach. Pomocny bywa w skrajnych
przypadkach także laser.
Jednak to co jest zjawiskiem
zwyczajnym u przeżywających
burzę hormonalną nastoletnich
dziewcząt i chłopców, u trzydziestolatków i czterdziestolatków
budzi niepokój.

Trądzik różowaty
Jest to schorzenie przewlekłe,
które przejawia się nawracającymi
zaczerwienieniami twarzy, rumieniem, grudkowatymi krostami,
których przyczyna nie jest do
końca jasna. Niektórzy badacze
pochodzenia tej choroby upatrują
w predyspozycjach genetycznych,
we wzmożonym wydzielaniu enkefalin i endorfin, inni - w czynnikach psychogennych (według
tej koncepcji na trądzik różowaty
cierpią zwykle neurotycy i osoby
które żyją w poczuciu stałego
zagrożenia). Dostrzega się też
możliwość wpływu na rozwój tej
choroby zaburzeń związanych
z klimakterium, a także schorzeń przewodu pokarmowego,
jak nieżyt żołądka, zaburzenia
trawienia, a nawet zakażenie Helicobacter pylori.

Trądzik różowaty w pełnym
zestawie objawów doświadcza
jedynie 10 procent populacji, jednak sporadycznie pojawia się u 80
procent osób, których dotyka w
formie rumienia. Głównie dotyczy
kobiet i to najczęściej blondynek
z jasną skórą i niebieskimi oczami.
Istnieją hipotezy, że rumień jest
w takich przypadkach spowodowany zaburzeniami łojotokowymi
oraz częściowo zmianami naczyniowymi. U tej kategorii pierwsze
symptomy pojawiają się w wieku
ok. 20 lat i nasilają się z wiekiem,
zwłaszcza gdy skóra narażona jest
na nadmierną ekspozycję na słońce,
czyli nadmierne opalanie. Negatywnie oddziaływają także stres,
zbyt wysoka i zbyt niska temperatura, alkohol, pikantne potrawy,
nadmierny wysiłek przy ćwiczeniu,
zbyt suche lub zbyt wilgotne powietrze, kosmetyki, a także leki takie jak
kortykosteroidy, leki rozszerzające
naczynia, jak również niektóre leki
obniżające poziom cholesterolu.

Ziołowa pomoc
Początkowo zaczerwienienia
utrzymują się jedynie czasowo i mają
charakter napadowy. Z czasem
mogą się utrwalić i wówczas należy
udać się do dermatologa. Trądzik
nieleczony może przejść w stan
przewlekły, co niewątpliwie powoduje dyskomfort u dotkniętej nim

osoby. U wrażliwszych jednostek
przy nasilonych objawach w przewlekłym stanie może doprowadzić
do depresji. Doraźnie można sobie
radzić ziołowymi mieszankami takimi jak rumianek, olejek z drzewa
herbacianego, olejek z kamfory lub
olejek lawendowy, którym smaruje
się chorobowo zmienione miejsca,
a także nakładaniem żelu zawierającego lukrecję, kompresami z zielonej
herbaty czy rumianku. Jednak wizyta u dermatologa jest nieodzowna,
zwłaszcza, że trądzik różowaty ma
tendencję do nawrotów.

Dieta antytrądzikowa
Leczenie trądziku w ciężkich
przypadkach trwać może nawet do
dwóch lat. Najczęściej stosowane są
antybiotyki. Ważna jest jednak także dieta. Powinno się bezwzględnie
unikać alkoholu, czekolady, gorących
napojów, pikantnych przypraw, gorących kąpieli, sauny, peelingu twarzy,
ostrego słońca, mocnych zapachów.
Należy pić dużo wody, aby skóra
była dobrze nawilżona. Natomiast
w diecie osoby cierpiącej na trądzik
różowaty nie powinno zabraknąć
produktów pełnoziarnistych, a także
warzyw: cukinii, buraków, kapusty
włoskiej, szpinaku, brokuł, cebuli.
Wskazane są równie owoce takie jak:
jabłka, wiśnie, śliwki, winogrona,
jagody. Wszystkie one – i warzywa
i owoce - zawierają przeciwutleniacze
i bioflawonoidy wzmacniające tętnice i żyły, co jest szczególnie istotne
przy zapobieganiu ich rozszerzeniu,
zwłaszcza w okolicy newralgicznej,
jeśli chodzi o występowanie rumienia, czyli na twarzy

Poszukujemy na stanowisko montażowe
– osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Poszukujemy nastanowisko operatora maszyn
– osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Od kandydata oczekujemy:
· średniego wykształcenia technicznego (preferowana elektronika),
· umiejętności projektowania wielowarstwowych obwodów PCB,
· znajomości zagadnień z zakresu techniki analogowej oraz układów zasilania,
· znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych,
· znajomości technologii produkcji oraz testowania elektroniki,
· znajomości zagadnień EMC oraz bezpieczeństwa,
· bardzo dobrej znajomości terminologii technicznej w jęz. angielskim,
· prawa jazdy kategorii B,
Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należeć:
· prowadzenie oraz terminowa realizacja prac montażowych,
· prace na automacie PCB,
· sporządzanie dokumentacji technicznej,
· udział w testach i badaniach prototypów oraz nowych rozwiązań,
· wdrażanie do produkcji opracowywanych projektów,
Zatrudnionej osobie oferujemy:
· pracę w rozwijającej się ﬁrmie,
· ambitne wyzwania,
· możliwość rozwoju zawodowego,
· miejsce pracy: Wodzisław Śląski
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Zakład Produkcyjny INTERSZCZEL Halina Łazarczyk
32-340 Wolbrom, Gołaczewy - Nadmłynie 20
tel. +48 32 647-27-20, fax. +48 32 647-27-31
www.interszczel.com.pl
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Twoi znajomi potraktują ostatnią porażkę bardzo ambicjonalnie. Niełatwo będzie ich
odwieść od realizacji zadawnionych planów
zemsty. Sobotnie popołudnie w gronie bliskich
będzie nagrodą za nerwowy tydzień.
Ryby 21.02. – 20.03.
Okaże się, że byliście bardzo oczekiwanymi gośćmi – to dobrze wróży waszemu
związkowi. Powinieneś w piątek otrzymać interesującą ofertę pracy – tu dopiero zaczną się
problemy. Nie obdzwaniaj znajomych z propozycją spotkania.
Baran 21.03. – 20.04.
Nieoczekiwanie odkryjesz, że macie
z Bliźniętami wspólnych znajomych. Wasze niedzielne spacery pokrzyżują plany Bykowi, który
poinformuje cię o tym w nieprzyjemny sposób.
Byk 21.04. – 21.05.
Po tylu zarwanych nocach masz prawo
do odpoczynku. Przygotuj starannie następne
spotkanie – tym razem przełożeni nie będą
mnożyć przeszkód. A przed tobą jeszcze nie
takie – pełne niespodzianek - wieczory.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Ostatnio musiałeś użyć finansowych rezerw, żeby wyjść z kłopotów. Winnych nietrudno będzie znaleźć – trudniej będzie uwolnić się
od ich wpływu. To, co przeżyjesz w niedzielę
pomoże ci jeszcze raz stanąć na nogi.
Rak 22.06. – 22.07.
Część opłat nie może dłużej czekać
na uregulowanie. Możesz jeszcze liczyć
na pomoc bliskich, ale oni też mają swoje
problemy – pamiętaj o tym. Twoje umiejętności zostaną docenione przez przełożonych.
Lew 23.07. – 22.08.
Chociaż prognozy są korzystne to
musisz pogodzić się ze spadkiem własnej
aktywności. Przez kilka dni nie znajdziesz
na to żadnego ratunku. Nie znajdziesz też
pocieszenia. Grunt to przetrwać ten kryzys.
Panna 23.08. – 22.09.
Uprzedź bliskich o swoich planach
– łatwiej zniosą porcję niespodzianek, które
niesie ze sobą ten tydzień. Pomyśl jak mógłbyś im wynagrodzić ten nadmiar „wrażeń”?
W sobotę dostaniesz z powrotem cenne
przedmioty, które dawno temu pożyczyłeś.
Waga 23.09. – 23.10.
Na razie ustna pochwała jest
wszystkim, czego możesz się spodziewać.
Na dłuższą metę takie igraszki, jak ostatnio
z Rakiem, nie mają sensu – szczególnie, jeśli
chcesz by cię szanowano.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Zrezygnuj wreszcie z bycia kimś,
kto wszystko wie lepiej. Nadarza się okazja
nauczenia się czegoś od swoich kolegów
po fachu. To, czego dowiesz się w poniedziałek może porządnie namieszać między wami.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Nie lekceważ czyjegoś zaufania.
Wypełnij ze swojej strony wszystkie zobowiązania, również te, które przejąłeś, a które
nie mają wiele wspólnego z twoją osobą.
Baran przekaże ci sporo ważnych i potrzebnych informacji.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Możesz sprawić sobie mały prezent
– zrobiłeś ostatnio co do ciebie należało,
a nawet więcej. Nareszcie możesz być spokojny o budżet. Spodziewaj się ważnych
telefonów pod koniec tygodnia. Wizyta Ryb
przeciągnie się.
Hogatha
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Wynajem busów
19 osób – tanio
516 066 653
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Wiosenne kąpiele i odżywcze maseczki
Kawowy peeling
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Kąpiel Kleopatry
Po zimie zwykle skóra jest wysuszona i podrażniona, dlatego
też warto zaopatrzyć się w nawilżające balsamy, których w sklepach
z kosmetykami nie brakuje. Jedną z najprzyjemniejszych metod
odżywiania suchej i podrażnionej skóry jest relaksująca kąpiel.
W starożytnym Egipcie Kleopatra kąpała się w mleku ciężarnych oślic,
a antyczne elegantki nacierały ciała pachnidłami zmieszanymi z oliwą.
Współcześnie do kąpieli służą specjalne sole aromatyzowane, można
też wykorzystać zioła takie jak rumianek, lawenda czy lipa, które po
zaparzeniu wlewamy do wanny i po kilku minutach zanurzamy się
w takiej pachnącej kąpieli. Na rynku dostępne są różne płyny, albo
pachnące kule, które po wrzuceniu do wody, musując zabarwiają na
dowolny kolor wodę, dodatkowo rozprowadzając substancje nawilżające lub odżywcze.

Optymalny czas kąpieli, która najlepiej służy nawilżeniu i odżywieniu skóry całego ciała to 20 do 30 minut. Zbyt długa, np. godzinna,
kąpiel może spowodować dodatkowe wysuszenie i tak suchej skóry.
Podczas takiej kąpieli dobrze jest również zadbać o stopy, które można
pokryć kremem peelingującym. Taki peeling można zrobić metodą domową, np. mieszając grubo zmieloną kawę z oliwą z oliwek, którą mamy
w domowej spiżarni i tak przygotowaną miksturą masujemy stopy od
palców aż do podeszwy, gdzie trzeba nałożyć więcej mieszanki, bo
skóra jest tam grubsza i trudniej pozbyć się zrogowaciałego naskórka.

Maseczki bez konserwantów
Do kąpieli można także nałożyć maseczkę kupioną w sklepie –
i wtedy trzeba dokładnie przestudiować skład, zwracając uwagę na to
czy nie ma tam konserwantów, parabenów, a także silikonów. Maseczki
lub relaksujące okłady można zrobić samodzielnie. W zależności od
typu cery maseczki te mogą być wykonane z namoczonych płatków
owsianych zmieszanych z odrobiną miodu, bądź też z rozgniecionych
owoców, np. zmiksowanych truskawek (ale trzeba bardzo uważać na
ewentualną podatność na alergie) lub innych owoców czy też - najprościej - położyć na twarzy plasterki ogórka (ma właściwości wybielające
i odmładzające), zaś na zmęczone powieki delikatnie przyłożyć torebki
herbaty. W tym ostatnim przypadku trzeba uważać, aby herbaciane
okłady nie były zbyt gorące, by cera nie została poparzona i aby nie
popękały naczynka w bardzo wrażliwej strefie powiek.

Musujące kule
Takie kule można znaleźć w Sephorze, Super-Pharmie czy Rossmannie,
ale też można je wykonać samodzielnie. Przykładowo zwykłą spożywczą sodę
(pełną szklankę) zmieszaną z kwaskiem cytrynowym (pół szklanki) mieszamy
z suszonymi ziołami, których zapach szczególnie przypadł nam do gustu (rumianek, lipa, lawenda), po czym dodajemy odrobinę olejku lawendowego, olejek
migdałowy lub kokosowy (3 duże łyżki). Po wymieszaniu powstaje nam papka
przypominająca błoto, z której lepimy kulę dowolnej wielkości i zostawiamy do
wyschnięcia, najlepiej na cały dzień. Wieczorem, kiedy kula jest już sucha, można
dodać jeszcze odrobinę olejków eterycznych (np. lawendowego). Taką kąpiel
można przygotować formując kulę w sobotę rano, a wieczorem wrzucić ją do
napełnionej wodą wanny; efekt musowania będzie najlepszy jeśli kulę włożymy
bezpośrednio pod kran z wodą, tak, aby strugi rozprowadzały składniki.

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

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Zdjęcie na okładce: Maciej Rzońca

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

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: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
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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.

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

30,15 m2 M-3 Wod –kan, co, łazienka z wc,

61.355,00 zł

3.000,00zł

6.130,00zł

Adres

1.

Chrobrego 10/66 -IVp, Ruda Śląska 5

2.

Plebiscytowa 18e/13 -IVp, Ruda Śląska 5

42,29 m M-3 Wod –kan, co, łazienka z wc, gaz

66.920,00 zł

3.300,00zł

6.690,00zł

3.

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

36,27 m2 M-3 Wod –kan, co, łazienka z wc, gaz

77.074,00 zł

3.800,00zł

7.710,00zł

4.

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

52,13 m M-3 Wod –kan, łazienka, wc w korytarzu

31.764,00 zł

1.600,00 zł

3.170,00zł

2

2

5.

Parkowa 9/15 -III piętro, Ruda Śląska 9

19,74 m M-2 Wod –kan, wc na korytarzu

16.878,00 zł

800,00 zł

1.690,00zł

6.

Niedurnego 21/6 – I piętro, Ruda Śląska 9

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

31.301,00 zł

1.600,00 zł

3.130,00zł

2

7.

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

7.300,00zł

14.530,00zł

8.

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

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

81.003,00 zł

4.000,00 zł

8.100,00zł

9.

Raciborska 8/2 – parter, Ruda Śląska 1

2

42,49 m M-3 wod-kan. co, gaz łazienka z wc

90.121,00 zł

4.500,00 zł

9.000,00zł

10.

Skłodowskiej 3/3 – I piętro, Ruda Śląska 1

48,57 m2 M-3 wod-kan. łazienka z wc

38.467,00 zł

1.900,00 zł

3.840,00zł

11.

Staszica 3/6 – II piętro, Ruda Śląska 1

25,77 m2 M-2 wod-kan. łazienka z wc

21.389,00 zł

1.000,00 zł

2.130,00zł

12.

Nowobytomska 2/3 – IIp, Ruda Śląska 9

40,17 m2 M-3 wod-kan. wc na korytarzu

32,899,00 zł

1.600,00 zł

3.290,00zł

76,40 m M-4 wod-kan. łazienka z wc

85.568,00 zł

4.300,00 zł

8.550,00zł

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

42.350,00 zł

2.100,00 zł

4.230,00zł

2

13.

Jana III Sobieskiego 42/4 – parter i piętro, Ruda Śląska 1

14.

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

2

15.

Polaka 12/9 – poddasze, Świętochłowice

36,12 m M-2 Wod – kan, wc na korytarzu

25.949,00 zł

1.300,00 zł

2.590,00zł

16.

Polaka 32a/1 – parter, Świętochłowice

34,72 m2 M-2 Wod – kan, łazienka z wc

37.637,00 zł

1.900,00 zł

3.760,00zł

17.

Śląska 38/4 – I piętro, Świętochłowice

43,45 m2 M-2 Wod – kan, wc na korytarzu

37.541,00 zł

1.900,00 zł

3.750,00zł

18.

Karpińskiego 12/7– II p, Chorzów

63,38 m2 M-3 Wod – kan, gaz łazienka z wc

73.331,00 zł

3.700,00 zł

7.300,00zł

19.

Siemianowicka 34/13– II p, Chorzów

38,33 m2 M-3 Wod – kan, gaz łazienka z wc

36.643,00 zł

1.800,00 zł

3.600,00zł

20.

Długa 6/3– I p, Chorzów

48,66 m2 M-3 Wod – kan, gaz łazienka z wc

60.494,00 zł

3.000,00 zł

6.050,00zł

21.

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

22.

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

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 08.05.2013r. Godz.9.30 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 07.05.2013r. 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 07.05.2013r. tel.: 243-96-37 w. 22. Możliwość oglądania lokali w dniu 26.04.2013r i 28.04.2013r 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

14,73 m2

wod.-kan., CO, wc brak

Sklep przemysłowy

6,10 zł

500,00 zł

35,86 m2

Wod – kan,

krawiectwo

5,20 zł

500,00 zł

2.

Ruda Śląska 5, ul. Chrobrego 10 lok. 301
Ruda Śląska 5, 11 Listopada 33
* Wymiana okien i drzw
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

42,23m2

wod.-kan.

Sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

7.

Ruda Śląska 3, ul. Owocowa 6

78,52m

wod.-kan., wc

Sklep przemysłowy

5,50 zł

1 000,00 zł

8.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

2

62,11m

wod.-kan., CO, wc

Pomieszczenie biurowe

5,04 zł

1 000,00 zł

9.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

29,20m2

wod.-kan., CO, wc

Pomieszczenie biurowe

8,20 zł

500,00 zł

Ruda Śląska 9, ul. Kazimierza 7

42,30m

wod.-kan., wc

Punkt przyjmowania zleceń

5,00 zł

500,00 zł

1.
2.

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
08.05.2013r. godz.10.00. 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 07.05.2013r.do godz.14.00 Termin składania ofert do
07.05.2013 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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Aromatyczne kompozycje owoców, kwiatów i ziół działają leczniczo i wprawiaja w dobry nastrój
WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY!
W recepcji Meridian do nabycia lecznicze preparaty ziołowe

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.

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.

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

e-mail: meridian@istebna.org

www.meridian.istebna.org

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
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K a z a n ia
w k ate d r ze
„Kazania świętokrzyskie” to
pochodzący prawdopodobnie
z I połowy XIV wieku zabytek
polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. W katowickiej katedrze pod wezwaniem
Chrystusa Króla 13 kwietnia o
godzinie 19 odbędzie się niepowtarzalny koncert, na którym będzie można podziwiać
słowno-muzyczny spektakl
oparty na tekście „Kazań”, w
oprawie muzycznej wybitnego śląskiego kompozytora, twórcy m.in grupy SBB,
czyli Józefa Skrzeka. Nie po
raz pierwszy w katowickiej
katedrze zabrzmią utwory
Skrzeka. W ubiegłym roku –
również w kwietniu – tłumnie zgromadzeni melomani
mogli wysłuchać koncertu, w
którym Skrzekowi towarzyszyła kapela góralska Wałosi
z Istebnej.
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PIONOWO: 1-styl w architekturze; 2-ukrop; 3-manila; 4-statek przewożący samochody i ludzi; 5-kolega
aramisa i portosa; 6-ozdobny krzew; 7-imięż eńskie; 10-grzyb chroniony; 13-artysta sceniczny; 14-pierw.
chem.; 16-miasto zniszczone w birmie podczas trzęsienia ziemi; 17-składnik czekolady; 18-plama na
honorze; 19-forteca,twierdza; 21-nieżyt nosa; 22-rybi klej; 23-kraszanka; 26-miasto w czechach; 27-troja;
30łow.ogon daniela; 31-drewno do budowy statków; 34-szal futrzany; 35-religia mahometan; 37-rzeźba
michała anioła; 38-ozdoba tałesu; 40-korozja;41-nora; 44-ukryta granica ogrodu.
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KREM NA DZIEŃ I NA NOC
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do skóry suchej, zmęczonej
Zapewnia skórze prawidłową
lipo-regenerację.
Wzmacnia naturalną barierę
ochronną skóry.
Zapobiega nadmiernemu
wysuszeniu naskórka.
Poprawia elastyczność, pozostawia
skórę gładką i aksamitną w dotyku.
Ma przyjemny, subtelny zapach.

38

41

15
14

W ramach organizowanego od
kilku lat Międzynarodowego Festiwalu imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, w Sosnowieckim
Centrum Kultury, którego siedziba
mieści się na sieleckim zamku, 14
kwietnia o godzinie 17 odbędzie

POZIOMO: 1-zimowe legowisko niedźwiedzia; 5-miła woń; 8-płaskie nakrycie głowy; 9-radula; 11- skorupiak widłonogi; 12-mit. gr. syn tezeusza i fedry; 15-ruiny sakralne staroz. egiptu; 17-krzew; 20-gilza;
21-papuga zielona z maezji; 24-samica konia; 25-szyderstwo; 28- ganek; 29-miejsce w kwalifikacji;
32-rodzina włoskich lutników; 33-ryba żarłaczna; 36-kuratela; 39-ogranieczenie wymiarów budowli;
42-ziarno gorszego gatunku; 43-mit. sumer. władca dynastii w kisz. 45-chaos; 46 ... i mazury; 47-gat. papugi.
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Koncert na
zamku

4
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PRZ

21
47

się jedyny w Polsce koncert zatytułowany „Orpheus Britannicus”
Henry Purcella, wybitnego angielskiego kompozytora epoki baroku,
który cieszy się w Wielkiej Brytanii
niesłabnącą popularnością. Podczas koncertu wystąpi kameralny
tandem, który tworzą Philippa
Hyde (sopran) i Paul Esswood
(kontratenor), a na basso continuo
– Anna Firlus.
”Brytyjski Orfeusz” to zbiór
pieśni zebranych przez Henry
Purcella, wydanych pośmiertnie
w Londynie w dwóch tomach – najpierw w 1698 r., a następnie cztery
lata później, w roku 1702 r.
„W repertuarze znajdą się wyjątki z masek i ód kompozytora,
a także samodzielne wielogłosowe
hymny, słynne tzw. angielskie
anthems. Nadobne i wzruszające
arie, urocze, czasem figlarne nawet duety i majestatyczne chóry
zabrzmią w interpretacji szlachetnej
i wzorcowej”, zapowiadają organizatorzy. Podczas koncertu wystąpi
również katowicki chór fakultetu
Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej prowadzony przez Krystynę Krzyżanowską-Łobodę. Wstęp
za bezpłatnymi wejściówkami.

Krzyżówka

7

8

9

15

5

„Kazaniom świętokrzyskim”
będzie towarzyszył chór męski prawosławny Oktoich,
który na tę okazję specjalnie
przybędzie z wrocławskiej
cerkwi p.w.Cyryla i Metodego,
zaś dyrygować będzie ksiądz
protodiakon
Grzegorz
Cebulski. Prócz
Józefa
Skrzeka występ uświetni
również Marek Piekarczyk z
TSA, który ostatnio zasiada w
jury telewizyjnego programu
„Voice of Poland”. Przed koncertem prelekcję historyczną
na temat „Kazań świętokrzyskich” wygłosi dr.hab prof.
Krzysztof Bracha z Instytutu
Historii PAN. Wstęp wolny.

12

Linia
z naturalnym
olejkiem
z awokado
obejmuje

krem na dzień i na noc
mleczko do ciała
masło do ciała
Krem do rąk

NATURALNY OLEJ AWOKADO
– olej z miąższu dojrzałych owoców awokado.
Zawiera NNKT w tym kwas linolowego, linolenowy, palmitynowy, lecytynę, skwalen i witaminy.
Wyraźnie odżywia oraz działa osłaniająco na naskórek. Skutecznie łagodzi podrażnienia.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 05.04.2013 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 23 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 20 to „Wielkanocna pisanka”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Aneta Kalemba.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 20 to „Wiosną przylatują bociany”. Zwycięzcą został Pan Andrzej Paprocki.
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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Portrety Alpinistów i Himalaistów Polskich
autorstwa Piotra Jakubczyka
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Miejsce wystawy Kompleks Zagroń Istebna - Sala Alpinistów i Himalaistów Polskich
Urodził się w Hrubieszowie, a przygodę z malarstwem rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
Akademię Sztuk Pięknych ukończył w Krakowie na Wydziale Malarstwa - na początku pod kierunkiem profesora Zina - później
w pracowni profesora Leszka Misiaka i Zbigniewa Kuntza. Dyplom obronił w 1997 i - jak wspomina - to Kraków go ukształtował.
Praca scenografa w Teatrze Ludowym i Teatrze Stu w Krakowie oraz kierowanie Galerią Miejską Biura Wystaw Artystycznych
w Tarnowie stanowiło treść jego życia artystycznego w latach 1991 - 97. Przez następne dziesięć lat jego domem była Francja i Bruksela.
Tam tworzył, wystawiał i zdobywał nagrody, medale i wyróżnienia (Nicea, Montpelier, Narbonne). Na Międzynarodowym Salonie
Malarskim Klubu Artystycznego C.I.B.A. w Nicei uhonorowany został nagrodą „Najlepszy z Najlepszych”. Prace Piotra Jakubczaka
znajdują się w licznych kolekcjach krajowych i zagranicznych, między innymi w kolekcji Prezydenta Sri Lanki i Premiera Chin.

