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W skrócie z 
Górnicy zatruli się tlenkiem węgla
Wypadek na budowie Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej w Zabrzu. W rejonie ulicy Miarki 
zatruciu uległo 18 górników, którzy pracowali 
przy udrażnianiu zabytkowej sztolni. Zatruli się 
najprawdopodobniej tlenkiem węgla. 
Do wypadku doszło na głębokości 40 metrów 
i odległości 900 metrów od wejścia. Na miej-
sce skierowano policję, karetki, straż pożarną, 
a także ratowników z Centrum Ratownictwa 
Górniczego. Ulica Karola Miarki była wyłączo-
na z ruchu, a policjanci z drogówki wyznaczyli 
objazdy. Z wstępnych ustaleń wynika, że pod-
truciu tlenkiem węgla uległo 18 górników, którzy 
pracowali przy rewitalizacji sztolni. Dzięki szybko 
przeprowadzonej akcji górników wydobyto ze 
sztolni. Stan dwóch z nich jest poważny. Jeden 
z poszkodowanych został umieszczony w ko-
morze hiperbarycznej, a drugi przetransporto-
wany helikopterem do szpitala w Sosnowcu. 
Pozostali górnicy trafili do szpitala w Zabrzu-
Biskupicach. Na miejscu trwały czynności pod 
nadzorem prokuratora mające ustalić przebieg 
zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia przyczyn i oko-
liczności wypadku prace w sztolni nie będą kon-
tynuowane.

Kopalnia zaprasza na wirtualny spacer 
Nietypową niespodziankę dla tych,  których 
ciekawi jak wygląda kopalniane życie od kuchni 
przygotowała Kompania Węglowa i Lędziny. 
Teraz każdy może wybrać się na spacer po 
kopalni Ziemowit. Spacer z laptopem, tabletem 
czy smartfonem, bo spacer wirtualny.
Kopalnia Ziemowit w Lędzinach niedawno 
obchodziła 60-lecie założenia. Z tej okazji po-
stanowiono zaprosić wszystkich chętnych do 
zwiedzania kopalni. Spacer odbywa się wirtual-
nie, dzięki specjalnej prezentacji, której autorem 
jest Jacek Filipiak, były pracownik Ziemowita, 
a obecnie fotograf, filmowiec i specjalista tech-
nik multimedialnych. Autor gromadził przez 
lata materiały zdjęciowe, które wykorzystał 
jako tworzywo do prezentacji. Efekt finalny 
możemy oglądać dzięki żmudnej kompilacji 
pojedynczych ujęć w odtwarzaną przestrzenną 
panoramę. Wirtualny spacer po kopalni Ziemo-
wit można oglądać nie tylko na komputerze, 
ale i w oddanej do użytku w Barbórkę 2012 
nowoczesnej sali multimedialnej, na monitorach 
dotykowych. Możemy zwiedzić m.in. szatnię 
łańcuszkową, lampownię, nadszybie, pijalnie 
wody, zjechać na dół do ściany wydobywczej, 
zobaczyć jak wygląda drążenie chodnika, likwi-
dacja ściany, w końcu możemy także zajrzeć 
do gabinetu i sprawdzić, czy dyrektor jest na 
posterunku. Zwiedzający mogą zajrzeć do 35 
ważnych miejsc w kopalni, ale autor zapowiada, 
że docelowo tych punktów będzie ponad 200. 

Stadion Śląski areną Euro 2020? 
Stadion Śląski wraca do gry - to słowa Mirosła-
wa Sekuły, marszałka województwa śląskiego. 
Tak zareagował jego zarządca na informację 
o tym, że zarząd PZPN zgłosi Stadion Ślą-
ski jako jedną z aren - kandydatów do Euro 
2020. Wybór nastąpi w przyszłym roku. Pod 
wnioskiem do PZPN w tej sprawie podpisały 
się wcześniej władze nie tylko województwa 
śląskiego, ale też małopolskiego.
Na wniosek prezesa Zbigniewa Bońka, Polski 
Związek Piłki Nożnej zajął stanowisko popie-
rające tę inicjatywę. Federacja liczy na zakoń-
czenie przebudowy stadionu, na którym prace 
zamarły w 2011 roku. Wtedy podczas pod-
noszenia linowej konstrukcji dachu pękły tzw. 
krokodyle, które łączyły liny. Ciągle niejasna jest 
przyszłość przebudowy. Stadion Śląski zosta-
nie prawdopodobnie zgłoszony obok Stadionu 
Narodowego. UEFA podejmie decyzję, czy na 
którymś z tych obiektów odbędą się mecze 
Euro 2020. Ta spodziewana jest we wrześniu 
przyszłego roku.

Zespół Doradców Gospodar-
czych TOR w opublikowanym 
raporcie przejechał się po Kolejach 
Śląskich. Wnioski jakie z niego pły-
ną są przerażające. Spółka miała 
podpisywać niekorzystna dla siebie 
umowy, zawierać także mało przej-
rzyste porozumienia z prywatnym 
biznesem, publicznymi pieniędzmi 
szastać na lewo i prawo - na przykład 
na bardzo wysokie pensje. To właśnie 
między innymi koszty wynagrodzeń 
zdaniem ekspertów były jednym 
z czynników, ciągnących Koleje 
Śląskie na finansowe dno. 

Maszynista Kolei Śląskich co mie-
siąc wyjeżdża sobie blisko osiem tysięcy 
złotych. To jedno z wielu zastrzeżeń 
jakie pojawiło się po przeprowadzonym 
audycie w Kolejach Śląskich. Dla po-
równania - średnia pensja maszynisty 
w innych spółkach, to niewiele ponad 
pięć tysięcy złotych. - Koleje Śląskie mu-
siały czymś zachęcić tych ludzi, którzy 

do nas przyszli do pracy. 13 grudnia 
w urzędzie pracy w Katowicach było 
zarejestrowanych 9 maszynistów. To 
nie jest grupa, która pozwoliłaby nam 
nasze zapotrzebowanie pokryć – tłu-
maczył Michał Borowski, prezes Kolei 
Śląskich. Jednak, jak wynika z raportu 
zespołu doradców gospodarczych TOR 
zapotrzebowanie na pieniądze było 
znacznie większe. Pensje członków to 
już kilkanaście tysięcy złotych. Odpra-
wy dla zwalnianych lub odchodzących 
to przynajmniej kilka razy więcej. 
W spółce zatrudniono dwudziestu 
doradców i pełnomocników. Od grud-

nia w całych Kolejach Śląskich pracuje 
blisko osiemset osób. Oprócz tego ko-
rzystano jeszcze z usług blisko tysiąca 
pracowników. - Są olbrzymie rezerwy 
w zakresie organizacji pracy i struktury 
zatrudnienia. Te rezerwy trzeba uwol-
nić. Trzeba nad tym mocno pracować 
– zaznacza Bogusław Kowalski, Zespół  
Doradców Gospodarczych TOR.

W chwili przejęcia odpowie-
dzialności za ruch kolejowy w całym 
województwie drastycznie wzrosły 
też koszty. I nic, aż do dziś nie jest 
w stanie ich zbilansować. Jak wykazała 
kontrola ogromnym obciążeniem dla 
samorządowej spółki jest zróżnicowa-
ny i przestarzały tabor, który Koleje 
kompletowały w ekspresowym tempie. 
Nierzadko wagony ciągną lokomotywy 
przeznaczone do transportu towarowe-
go. - Mleko zostało już rozlane. Koleje 
Śląskie mają ten tabor i przez długi okres 
czasu będą go miały. A na zakupy no-
wego taboru będziemy musieli poczekać. 
Rozumiem, że ze względu również na 
finanse, bo to są bardzo duże koszta – 
mówi prof. Marek Sitarz, Politechnika 
Śląska. Eksperci wykazali ogromne 
nieprawidłowości w spółkach-córkach 
Kolei. Jako niecelowe określili powoła-
nie do życia Silesia Rail i Inteko. Koleje 
Śląskie nie nadzorowały ich funkcjo-
nowania, a tylko przelewały pieniądze. 
Kontrolerzy ustalili, że samorządowy 
przewoźnik na ich działalności stracił 
kilkaset tysięcy złotych. Koleje Śląskie 
wsparły Inteko sześcioma milionami 
złotych. Potem same, dla ratowania 
własnej działalności, musiały zacią-
gnąć również sześciomilionową po-
życzkę. Dziś jej przedstawiciele tych 
liczb komentować nie chcą. - Mamy 
tak naprawdę do czynienia z „TOR 
Story”, której sam Stanisław Lem nie 
byłby dumny. Na pewno ktoś inny, tak 
jak Bareja, miałby świetny scenariusz 
na film – odpowiada Maged Sahly,  
rzecznik prasowy spółki Inteko.

Eksperci jednak dodają, ze Kole-
je Śląskie mają szansę wjechania na 
właściwy tor. - Sprzyja sytuacji to, 
że dokonała się również zmiana na 
stanowisku prezesa Przewozów Regio-
nalnych. Prawdopodobnie współpraca 
z tym podmiotem w zakresie taboru 
kolejowego będzie jednym z elementów 
ratunkowych – uważa Adrian Furgal-
ski, Zespół Doradców Gospodarczych 
TOR. To drugi już raport ich pióra. 
Żadna inna spółka kolejowa nie jest tak 
prześwietlona. Budżet województwa te 
analizy kosztowały ponad sto tysięcy 
złotych. - Wyniki audytu stanowią bar-
dzo dobrą bazę dla stworzenia biznes 
planu, którego niestety do tej pory nie 
było i rzetelnego planu naprawczego 
dla Kolei Śląskich – podkreśla Miro-
sław Sekuła, marszałek województwa 
śląskiego. 

Ale dla niezależnych w tej sprawie 
fachowców raport jest niepełny. - Jest to 
tzw. materiał źródłowy, który pomoże 
zbudować strategię naprawy przed-
siębiorstwa. Natomiast pozostawia on 
bardzo dużo pytań i przede wszystkim 
nie daje wskazań, jak budować strategię 
zmian w zarządzaniu transportem kole-
jowym w województwie i w jaki sposób 
przeprowadzić restytucję tego przedsię-
biorstwa, które znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji ekonomicznej – tłuma-
czy prof. Robert Tomanek, ekonomista 
transportu, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach. Według bardzo opty-
mistycznych prognoz spółka Koleje 
Śląskie przestanie przynosić straty  
najwcześniej w grudniu tego roku.

Druzgocąca ocena Kolei Śląskich

Po seksaferze w pszczyńskiej 
straży miejskiej na jaw wyszła 
kolejna. Odwołany już m.in. 
za oskarżenia o molestowanie 
swoich podwładnych były już 
komendant Marek C. usłyszał 
dodatkowe zarzuty. Odpo-
wiedzieć ma za przekroczenie 
uprawnień i poświadczenie nie-
prawdy w dokumentach. Spra-
wa dotyczy fikcyjnych szkoleń 
pracowników, za które miasto 

zapłaciło cztery tysiące złotych. 
Straży Miejskiej w Pszczynie 

bacznie przygląda się prokuratu-
ra. - To sąd dopiero zadecyduje, 
czy wina jest po mojej stronie, 

czy po stronie pana komendanta. 
Chodzi też o zachowania seksu-
alne - mówi Katarzyna Stryczek, 
strażniczka miejska. Katarzyna 
Stryczek miała być jedną z ofiar 
seksafery, za którą stać miał były 
już komendant pszczyńskiej stra-
ży miejskiej Marek C. Podwładne 
zarzucają mu molestowanie. To 
m.in. za to pożegnał się z posa-
dą. Wyczyszczenie splamionego 
wizerunku straży błyskawicz-

nie nie nastąpi. Tym bardziej, 
że na jaw wychodzą kolejne 
nieprawidłowości, jakich miał 
się dopuścić były jej szef. - Za-
rzucamy mu, że potwierdził fakt 

przeprowadzenia szkoleń polega-
jących na nabyciu umiejętności 
posługiwania się fotoradarem, 
które faktycznie nie odbyły się 
w formie, która była przewi-
dziana – wyjaśnia Bogusław 
Rolka, Prokuratura Rejonowa 
w Pszczynie. 

Za trefne szkolenia straż-
ników zapłaciła gmina. Gdzie 
podziały się pieniądze, tego nie 
wiadomo. Wyznaczenie nowego 
komendanta zdaniem wielu na-
stąpiło tu jednak za późno. Bo 
choć do urzędu płynęły sygnały, 
że w straży dzieje się źle, nicze-
go niepokojącego nie wykryły 
kontrole. Byłemu komendanto-
wi zaufano na słowo honoru. - 
Oświadczenia i wypowiedzi pana 
komendanta dotyczące zawarcia 
umowy przeprowadzania szko-
leń, nie wskazywały na uchybie-
nia - informuje Grażyna Goszcz, 
wiceburmistrz Pszczyny. Uchy-
bienia już trzy lata temu w psz-
czyńskiej straży miejskiej wykrył 
za to Śląski Urząd Wojewódzki. 
- Głównymi nieprawidłowościa-
mi było udostępnienie danych 
osobowych osób, które popeł-
niły wykroczenie podmiotowi 

zewnętrznemu - firmie, która 
obsługiwała fotoradar – tłumaczy 
Andrzej Jaworski, Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. 

I choć o sprawie pszczyńskich 
fotoradarów została powiado-
miona prokuratura, śledztwa 
nie podjęto. Nowy komendant, 
Edward Bogacz, przekonuje, że 
w pszczyńskiej straży dla nich 
już nie ma miejsca. Na odzyska-
nie zaufania mieszkańców ma 
już receptę. - Robić to, co ustawa 
przewiduje, być człowiekiem, 
pracować z ludźmi, pracować 
dla społeczności lokalnej, a nie 
traktować straży miejskiej jak 
skarbonki – oznajmia Edward 
Bogacz. Co nie oznacza, że bez 
fotoradarów kierowcy z Pszczyny 
mogą czuć się bezkarni. - Zatrzy-
małem się na chwilę. Niestety nie 
szło się dogadać. 100 zł i jeden 
punkt karny za trzy minuty sta-
nia, także drogi parking - stwier-
dza Piotr Korasiński, kierowca. 
Drogo za ostatnie lata służby 
może zapłacić były komendant 
straży, który wcześniej pracował 
w policji. Teraz grożą mu nawet 
trzy lata więzienia. Kolejna roz-
prawa w sądzie już za dwa dni.

Afery w straży miejskiej w Pszczynie
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W skrócie z 

Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Silesia Cafe 
poniedziałek –piątek 16:05

Bytom chce mieć nowe logo
Władze Bytomia ogłosiły właśnie konkurs 
na nowe logo miasta. Na propozycje sym-
bolu, który będzie promował Bytom na 
zewnątrz, samorząd czeka do końca maja.
Organizatorzy konkursu na logo Byto-
mia zachęcają do wzięcia w nim udziału 
zarówno profesjonalnych grafików, jak 
i amatorów, którzy mają po prostu wizję lo-
gotypu, który mógłby wypromować Bytom 
i zmienić nieco myślenie o tym mieście. Jak 
zgłosić się do konkursu? Wystarczy mieć 
pomysł, przelać go na projekt, a ten wysłać 
w formie pliku graficznego mailem na ad-
res: promo@um.bytom.pl. 10 najlepszych 
projektów poznamy 22 czerwca. Wybierze 
je specjalnie powołana komisja. O  tym, 
który zwycięży, przesądzą głosy samych 
mieszkańców. Na nowe logo będzie moż-
na głosować do 30 lipca na stronie inter-
netowej bytom.pl lub portalach: Bytomski.
pl i Halobytom.com.
 
Miasto przejmie kolejne akcje 
w GKS-ie Katowice
GKS Katowice otrzyma od miasta kolejną 
finansową pomoc. Tym razem w wysokości 
1,4 miliona zł. Za taką kwotę miasto obejmie 
w 1-ligowym klubie kolejną transzę udzia-
łów. Uchwałę o powiększeniu kapitału spół-
ki o kwotę 1,4 miliona zł podjął zarząd klubu. 
Właśnie za taką kwotę udziały ma objąć 
Urząd Miasta Katowice. To tylko część pie-
niędzy, jakie samorząd ma w planach prze-
znaczyć na GieKSę. W sumie w budżecie 
na wsparcie katowickiego klubu radni zapi-
sali 5 milionów zł. Po przejęciu kolejnych ak-
cji, miasto będzie miało już udziały za prawie 
10,5 miliona zł w zasłużonym klubie. 

Nowy nabytek Kolei Śląskich
W końcu przyjechał. W Kolejach Śląskich 
czekali na niego od grudnia. Jeden z ośmiu 
pociągów, który będzie obsługiwał ślą-
skiego przewoźnika, przedstawiono już 
w Katowicach. Co prawda, pociąg był wy-
produkowany w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, ale przeszedł kapitalny 
remont zarówno mechaniczny, jak i wizu-
alny. Skład może pomieścić ponad dwustu 
pasażerów. Odbył już jazdy próbne i wkrót-
ce będzie kursował po śląskich torach. 
Wszystkie osiem pociągów ma dotrzeć 
na Śląsk w czerwcu. – Najwyższy czas, że 
ten pociąg przyjechał i można złożyć do-
kumenty w całości do Urzędu Transportu 
Kolejowego. Ten pojazd powinien zostać 
dopuszczony, bo był przeglądany oraz na-
prawiany, plus pełna polonizacja. Wygląd 
też został dopasowany do Kolei Śląskich – 
wyjaśnia Adam Kaczmarek, dyrektor pionu 
technicznego „Sigma Tabor”.

Szczepionka dla lisów
Śmierdzący desant ze śląskiego nieba. 
Z lotniska w Katowicach-Muchowcu na 
wszystkie strony województwa śląskie-
go wystartowały samoloty, z których nad 
lasami i parkami w całym regionie wyrzu-
cane były dziwnie pachnące i wyglądające 
kostki. Była to coroczna, wiosenna akcja 
szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. 
Szczepionka - mająca kształt brunatnej 
kostki wydaje silny, przypominający zepsu-
tą rybę - zapach. Zapach, który ma zwabić 
lisy i sprawić, aby szczepionki były przez 
nie zjadane. Leśnicy jednak proszą, aby 
w czasie wiosennych spacerów po lesie 
czy parku takiego znaleziska nie dotykać. 
Lis bowiem, kiedy poczuje na szczepionce 
ludzki zapach - na pewno jej nie zje. Jeśli 
już jednak dotkniemy takiej kostki i będzie-
my mieli bezpośredni kontakt z jej płynną 
zawartością, należy niezwłocznie umyć 
ręce ciepłą wodą z mydłem i skontaktować 
się z lekarzem. Szczepionki były zrzuca-
ne z samolotów z wysokości około 200 
metrów na terenie ponad 10 tysięcy kilo-
metrów kwadratowych. Akcja szczepienia 
lisów przeciwko wściekliźnie w wojewódz-
twie śląskim trwała do 23 kwietnia

Koniec koalicji Ruchu Auto-
nomii Śląska, Platformy Oby-
watelskiej i PSL w sejmiku wo-
jewództwa. RAŚ wypowiedział 
umowę koalicyjną. To efekt 
rezygnacji ze stanowiska człon-
ka zarządu województwa lide-
ra Ruchu - Jerzego Gorzelika. 
Dlaczego to zrobił? Powodów 
jest wiele. Od konfliktu wokół 
dyrektora Muzeum Śląskiego, 
poprzez budowę Stadionu Ślą-
skiego, na osobistej niechęci Go-
rzelika do marszałka Mirosława 
Sekuły kończąc.

Odejście Jerzego Gorzelika 
z zarządu województwa śląskie-
go  wywołało duże emocje na 
regionalnej scenie politycznej. 
- Jeżeli odbierają nam wiosła 
i nawet wiadra, którymi trzeba 
wylewać wodę, to rzeczywiście 
trzeba szukać szalupy ratunko-
wej - stwierdza Jerzy Gorzelik. 
Właśnie ucieczką z tonącego 
okrętu niektórzy  radni sejmi-
ku  śląskiego nazywają wyjście 
RAŚ-u z koalicji.  Jednak lider 
Ruchu powody podaje inne: - 
Muzeum Śląskie, Stadion Śląski 

oraz Koleje Śląskie. Trzy potężne 
zadania i inwestycje, z którymi 
ani poprzedni, ani obecny za-
rząd sobie nie poradził. Powo-
dów do wymycia rzeczywiście 
jest wystarczająco dużo. Choć 
sam Gorzelik przyczyn kryzysu 
upatruje gdzie indziej. - Polity-
ka kadrowa w przypadku Kolei 
Śląskich splajtowała. Pozbywanie 
się fachowców z kolejnych ob-
szarów życia i funkcjonowania 
samorządu wojewódzkiego jest 
skrajną nieodpowiedzialnością – 
podkreśla Jerzy Gorzelik, który 
zrezygnował z funkcji członka 
zarządu woj. śląskiego.

To ostatnie dotyczy przede 
wszystkim dyrektorów Stadionu 
Śląskiego i Muzeum Śląskiego. 
Marszałek województwa wymy-
ślił, że zlikwiduje zarządzają-
cy obecnie stadionem WOKiS, 
a w zamian stworzy nowy twór. 
Dzięki temu łatwo mógłby się 
pozbyć Marka Szczerbowskie-
go. Z kolei dyrektora muzeum 
Leszka Jodlińskiego, którego 
cenił nie tylko Gorzelik, Sekuła 
już się pozbył. - Co do dyrektora 
Jodlińskiego - miałem dużo wąt-
pliwości w tej kwestii. Obecny 

pan marszałek podjął decyzję 
w tej sprawie i to niewątpliwie 
była ta oliwa do ognia - mówi 
Adam Matusiewicz, były mar-
szałek województwa śląskiego. 
Jeszcze więcej oliw y dolała 
osobista niechęć do siebie Go-
rzelika i Sekuły. W dniu roz-
wiązania koalicji nie szczędzili 
sobie złośliwości. - Znacznie 
łatwiej mówić o kolorach krze-
sełek na Stadionie Śląskim niż 
go budować - mówił Mirosław 
Sekuła, marszałek województwa 
śląskiego. - Wniosków z błędów 
nie wyciągają tylko ofermy,  
a z ofermami trudno współrzą-
dzić - odpowiada Jerzy Gorzelik.

Teraz współrządzić z PO 
i PSL-em najprawdopodobniej 
będzie SLD. Podobno stanowi-
ska i wpływy już są wstępnie 
rozdzielone. - To jest kwestia ich 
decyzji, czy chcą sami w sposób 
nieudolny jak do tej pory, czy chcą 
w szerszym towarzystwie, ale to 
wymaga nie tylko wypracowania 
porozumienia, ale uzgodnienia 
programu naprawczego – wyja-
śnił Zbyszek Zaborowski, poseł 
SLD. Naprawiać jest co, tylko 
coraz bardziej nie ma kim.

Po Karbiu przyszedł czas na 
kolejne dzielnice. Nadzór budow-
lany w Bytomiu ujawnił właśnie, 
że w mieście jest prawie 30 budyn-
ków, które pilnie należy wyburzyć, 
a kolejnych kilkaset wkrótce może 
do nich dołączyć. W budżecie brak 
na to jednak środków, nie ma też 
wolnych lokali zastępczych, do 
których można przekwaterować 
lokatorów. W planach jest nawet 
umieszczenie ludzi w budynku 
szkolnym. Władze miasta biją 
na alarm i proszą o wsparcie, bo 
jak przekonują bez niego nie są 
w stanie zapobiec kolejnym kata-
strofom budowlanym.

To wnioski ze wstępnego wciąż 
raportu i ekspertyz Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go w Bytomiu. Na zlecenie władz 
Bytomia kontrolowano budynki naj-
bardziej zagrożone zawaleniem i wy-
magające stałego nadzoru. Okazuje 
się, że 27 z nich nadaje się już tylko 
do rozbiórki. Rozbiórka ma być po-
dzielona na dwa etapy. W pierwszym 
rozebranych ma zostać 12 budynków 

- to te kamienice, które najbardziej 
zagrażają życiu i bezpieczeństwu ich 
lokatorów. W drugiej kolejności do 
rozbiórki ma zostać przeznaczonych 
15 budynków - to głównie pustosta-
ny. W sumie dach nad głową straci 
około 100 osób. Kiedy zapadnie de-
cyzja o opuszczeniu zajmowanych 
przez nich lokali - zostaną czasowo 
zakwaterowani w budynku byłej 
szkoły przy ulicy Oświęcimskiej. – 
Trzeba znaleźć mieszkania dla tych 
mieszkańców, żeby ich przesiedlić. 
Działamy na tyle wyprzedzająco, 

żeby nie dopuścić do zagrożenia życia 
użytkowników – wyjaśnia Elżbieta 
Kwiecińska, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

Ruina w jaką obracają się ka-
mienice w Bytomiu to wynik wielu 
czynników - od postępujących od 
lat szkód górniczych, przez dekady 
zaniedbań w remontach i stanie 
technicznym, po nieuregulowany 
stan prawny kamienic. Swoje 3 gro-
sze dorzucają do tego kociołka nawet 
złodzieje, rozkradając pustostany 
i ogałacając je m.in. z elementów 

metalowych. Właściciele 12 budyn-
ków w pierwszej kolejności przezna-
czonych do rozbiórki muszą teraz 
wyłonić wykonawcę, który zajmie 
się wyburzaniem kamienic. Nie 
bardzo jednak wiadomo skąd mia-
sto ma wziąć środki na kosztowne 
prace rozbiórkowe. Jeden budynek 
to średnio koszt ponad 100 tysięcy 
zł. To mniej więcej tyle, ile samorząd 
w Bytomiu ma na ten cel na cały 
2013 rok. A połowa kwoty i tak jest 
już wydana, bo trzeba było natych-
miast rozebrać budynki na Rozbarku 
przy ulicy Dojazd. 

O pomoc miasto poprosiło 
między innymi kopalnię Bobrek 
Ruch Centrum. – My oczywiście 
jako Kompania Węglowa, kopalnia 
Bobrek Centrum chcemy w tym 
pomóc, bo jest to nasz wspólny 
interes. Jest to w granicach obsza-
ru naszego działania – zaznacza 
Leonard Klabis, dyrektor kopalni 
Bobrek Centrum. Na usuwanie 
szkód górniczych w Bytomiu 
Kompania Węglowa jest skłonna 
wydać 30 milionów zł. 

Bytom w ruinie



Kurier Polski -  Panie profesorze, 
jaki  jest Pana pogląd na stosowanie  
metod medycyny wschodniej w przy-
wracaniu zdrowia pacjenta?

Prof. Stanislav  Czudek – Kultura, 
w tym i medycyna wschodnia to 10 – 15 
tys. lat tradycji i trudno nie skorzystać ze 
sprawdzonych metod w leczeniu.

 Jest jednak kilka warunków, które 
muszą być spełnione. Najważniejsze 
jest bezpieczeństwo pacjenta. Kolejna 
sprawa to zastosowanie metod medy-
cyny naturalnej w oparciu o medycynę 
europejską nazywaną potocznie medy-
cyną konwencjonalną.

KP – Na ile Meridian jest przygoto-
wany do realizacji Pana założeń połącze-
nia wspomnianych metod.

Prof. Stanislav  Czudek – Na wstępie 
muszę podkreślić wręcz doskonałe wypo-
sażenie Meridiana w sprzęt diagnostyczny 
i rehabilitacyjny oraz w większości do-
świadczony personel. Żeby jednak w pełni 

wykorzystać atuty Centrum, planujemy 
wprowadzenie pewnych stałych zasad, 
służących jak najlepiej naszym pacjentom. 
Będziemy korzystali z osiągnięć medycyny 
niekonwencjonalnej Chin, Mongolii, Indii, 
Sri Lanki , Ukrainy i innych krajow, ale 
musi to być pod kontrolą lekarzy specjali-
stów uprawiających swój zawód na bazie 
wiedzy naukowej medycyny europejskiej. 
Wszyscy specjaliści medycyny wschodniej 
będą bardzo dokładnie weryfikowani pod 
kątem zdobytych uprawnień, bo nie po-
zwolę, że jedynie autopromocja decydować 
będzie o dopuszczeniu kogoś do pracy 
z naszymi pacjentami. Niestety mieliśmy 
takie przypadki, że ktoś proponował 
nam metody z lat 60 – tych, które dawno 
zostały zaniechane, ze względu  na brak 
naukowych potwierdzeń ich stosowania. 
Dajemy szanse wszystkim specjalistom 
medycyny wschodu, ale jeszcze raz podkre-
ślam, warunkiem  będzie dyplom wyższej 
uczelni, poparty badaniami naukowymi i  

publikacjami w fachowych czasopismach 
medycznych. Nad właściwym doborem 
kadry będę czuwał osobiście, przy współ-
pracy z lekarzami i naukowcami, którzy 
będą ściśle współpracowali z East West 
Medicine. 

KP – Stawia Pan ostre kryteria do-
boru kadry.

Prof. Stanislav Czudek – Nie można 
eksperymentować na człowieku, który 
szukając pomocy jest skłonny poddać sie 
nawet najbardziej dziwnym zabiegom. 
Każdy, komu pacjent powierza swoje 
zdrowie, a czasami życie,  musi pamiętać 
o podstawowej zasadzie  Primum non 
nocere – po pierwsze nie szkodzić. Dlatego 
będziemy dawali szanse ludziom o wy-
sokich kwalifikacjach,  a w przypadku 
wątpliwych metod leczenia, będziemy się 
z nimi szybko żegnali (co zresztą miało 
juz kilka razy miejsce). Taką umowę za-
warłem z Panem Leszkiem Łazarczykiem, 
który to Centrum wybudował i wyposażył 

dla dobra  pacjentów i zgodził się na za-
trudnianie sprawdzonych specjalistów 
i konsultantów medycznych. Do nas nie 
zgłaszają się pacjenci z przeziębieniem, 
czy grypą, lecz ludzie z przewlekłymi 
schorzeniami i by im pomóc przewiduję 
konsultacje ze specjalistami różnych dzie-
dzin medycyny, przed ustaleniem profilu 
leczenia w naszej placówce.

KP –  East West Medicine to jednak 
nie tylko centrum Meridian.

Prof. Stanislav  Czudek – Chcemy 
na nasz rynek sprowadzać naukowo  
sprawdzone ayurwedyjskie preparaty 
medyczne i wprowadzać je do dystrybu-
cji. Nacisk kładę jeszcze raz na naukowo  
sprawdzone  substancje i metody. Nie tak 
, jak wiekszość produktów na rynku eu-
ropejskim,  które chociaż mają etykiety na 
przykład  AYURVEDY,  to dalekie są od 
produktów profesjonalnych.  Rozważamy 
również eksport polskich antybiotyków do 
stosowania dożylnego na kraje wschodnie, 

bądź ich produkcję na ich terenie w opar-
ciu o wysoko oceniane technologie polskie. 
Dla  East West Medicine to okres rozruchu 
i na pewno będziemy stopniowo wprowa-
dzali w naszej działalności kolejne projekty 
związane z połączeniem sprawdzonych 
metod medycyny wschodniej z europej-
ską medycyna konwencjonalną.  Chcemy 
maksymalnie wykorzystać symbiozy – 
współdzialania tych stylów leczenia – East 
West Medicine.

Wywiad przeprowadził Józef Swoboda
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Leszek Łazarczyk uhonorowany 
tytułem "Osobowość Ziem Górskich"
W sobotni wieczór w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Osobowość 
Ziem Górskich”. W kategorii „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich” wygrana przypadła właścicielowi 
Kompleksu Zagroń-Istebna i Ośrodka Jontek Pilsko w Korbielowie – Leszkowi Łazarczykowi, którego 
do konkursu zgłosiła wójt Gminy Istebna Danuta Rabin.

Organizowany od lat przez Sto-
warzyszenie Koalicja Marek Ziem 
Górskich prestiżowy konkurs „Oso-
bowość Ziem Górskich” od początku 
cieszy się dużą popularnością. W tym 
roku w gronie nominowanych do 
tytułu „Osobowość Ziem Górskich” 
w kategorii Duży Przedsiębiorca 
Ziem Górskich był Leszek Łazar-
czyk, który znalazł się w finałowej 
trójce. W głosowaniu internautów 
otrzymał największą liczbę głosów. 
Kapituła konkursu również uzna-
ła, że to jemu należy się wygrana. 
Tym samym podczas piątkowej 
gali w blasku fleszy odebrał okaza-
łą statuetkę potwierdzającą wybór.   
Uroczystość występem uświetnił ze-
spół Trebunie Tutki, a wcześniej górale 
beskidzcy powitali przybyłych scenką  

rodzajową rozgrywającą się przy 
muzyce znanej z serialu „Janosik”. 
Plebiscyt organizowany jest przez 
Koalicję Marek Ziem Górskich, 
która jest stowarzyszeniem zrzesza-
jącym przedsiębiorców i samorządy 
z terenów górskich południowej 
Polski. Stanowi inicjatywę, któ-
rej celem jest m.in. promowanie  
ludzi, walorów turystycznych 
i ekonomicznych jednego z naj-
czystszych ekologicznie obszarów 
w naszym kraju. Podstawowym 
celem Koalicji jest doprowadzenie  
do sytuacji, w której firmy z tere-
nów górskich będą mogły zwięk-
szyć sprzedaż wytwarzanych  
przez siebie produktów i usług, dzię-
ki wykorzystywaniu pozytywnego  
wizerunku regionu Żywiecczyzny 
i Podhala opartym na krajobrazie 
i ekologii.

Zdrowo i bezpiecznie
Ponad dwuletnie doświadczenia wynikające z funkcjonowania 
w Kompleksie Zagroń Istebna Centrum Zdrowia i Energii Meridian 
doprowadziły do ostatecznego określenia funkcji jakie Centrum będzie 
spełniało. Powołano  spółkę East West Medicine, którą kierował będzie 
prof. Stanislav Czudek.

 Józef Swoboda

Profesor Stanislav Czudek - Jeden 
z czołowych prekursorów czeskiej lapa-
roskopii. Profesor wydziałów lekarskich 
uniwersytetów w Ołomuńcu (Czechy) 
i w Bratysławie (Słowacja). Jest członkiem 
czeskich, francuskich, ogólnoeuropej-
skich oraz amerykańskich towarzystw 
chirurgicznych i gastroenterologicznych. 
Wykładowca Europejskiego Instytutu 
Telechirurgii w Strasburgu

... otrzymane dziś wyróżnienie traktuję jako 
zobowiązanie do dalszej aktywności na 
rzecz promocji ziem górskich Statuetkę wręczył członek Rady Naczelnej PSL Marian Ormaniec
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Ten miesiąc w stolicy woje-
wództwa śląskiego należał do 
tenisa. W Spodku rozegrany 
został turniej BNP Paribas 
Katow ice Open,  a  miasto 
jeszcze po jego zakończeniu 
chce promować ten spor t 
i  o cz y w i ś c ie  pr z y  ok a z j i 
czerpać korzyści. Trenowały 
na nim Petra Kvitova, Marta 

Domachowska, czy zwycięż-
czyni turnieju BNP Paribas 
Katowice Open - Roberta Vin-
ci. Od 18 kwietnia zbudowany 
specjalnie na turniej kort tre-
ningowy na płycie lodowiska 
w Spodku jest dostępny dla 
wszystkich amatorów tenisa. 
Tenisowa arena otwarta bę-
dzie codziennie w godzinach 

od 8 do 22, aż do końca sierp-
nia. Oczywiście z wyjątkiem 
dni, kiedy przygotowywane 
i organizowane będą imprezy, 
na przykład Międzynarodowe 
Targi Motoryzacyjne 21-27 
maja. Rezerwacji kortu można 
dokonywać w  dziale imprez 
katowickiego MOSiR-u. Koszt 
to 40 zł za godzinę (AL)

23 kwietnia rozpoczął się remont 
ulicy Piotra Skargi w Katowicach. Jest 
to ważny punkt na mapie wojewódz-
twa śląskiego, ponieważ na tej ulicy 
oraz w jej sąsiedztwie rozpoczynają 
kurs autobusy do największych 
miast aglomeracji, czyli Sosnow-
ca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, 
Zabrza i Gliwic. Ulica Skargi oraz 
odcinek ul. Stawowej - między Skargi 
a Mickiewicza – zostały całkowicie 
wyłączone z ruchu. Przystanki au-
tobusów kursujących do Zagłębia 
zostały przeniesione na ul. Mickiewi-
cza, na drugą stronę gmachu liceum 
im. Mickiewicza. Godziny odjazdów 
autobusów pozostają bez zmian. Au-
tobusy jadące do Gliwic i Zabrza będą 
korzystały ze stanowiska w pobliżu 
przejścia dla pieszych w ciągu ul. 
Stawowej. Obecnie zatrzymuje się 
tam linia nr 673 na osiedle Tysiąclecia. 
W tym przypadku także nie zmienią 
się godziny odjazdów. Przystanki 
autobusów kursujących do Bytomia 
i Tarnowskich Gór będą zlokalizowa-
ne przy Rynku, w sąsiedztwie domu 
towarowego Skarbek, gdzie niejed-
nokrotnie znajdował się przystanek 
zastępczej linii T. W związku z tym 
linie autobusowe nr: 820, 830 i 830N 
będą kursowały według zmienionych 
rozkładów jazdy, a na rozkładach 
i wyświetlaczach pojawi się nazwa 
Katowice Rynek. 

Węzeł przesiadkowy linii noc-
nych pozostanie w dotychczasowym 
rejonie, ale wszystkie stanowiska od-
jazdowe będą rozlokowane wzdłuż 
ulicy Mickiewicza. Linie nr: 297N, 
657N i 905N przeniesione ze Sta-
wowej będą odjeżdżały również ze 
stanowiska pierwszego.

Remont pochłonie 2,5 milio-
na zł, a dzięki tej kwocie zostanie 
wymieniona nawierzchnia jezdni 

oraz zmodernizowane zostaną przy-
stanki. Prace mają potrwać około 
dwóch miesięcy.

Szczegóły zmian:

Linie autobusowe nr: 6, 840, 870, 
840N zakończą i rozpoczną trasę na 
stanowisku 1 przystanku Katowice 
Mickiewicza. Następnie będą skiero-
wane ul. Mickiewicza do ul. Sokolskiej.

Linie autobusowe nr: 40, 61, 800, 
801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 
818, 831, 835, 911, 906N, 908N i 911N 
będą skierowane ul. Mickiewicza do 
przystanku końcowego i początkowe-
go za skrzyżowaniem z ul. Stawową, 
przy III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza. Następnie 
będą skierowane ul. Mickiewicza do 
ul. Sokolskiej.

Linie autobusowe nr: 820, 830 
i 830N będą skierowane do tym-
czasowego przystanku końcowego 
i początkowego Katowice Rynek, 
zlokalizowanego przy DH Skarbek. 
Następnie będą skierowane ul. Mic-
kiewicza i dalej stałą trasą. Rozkłady 
jazdy linii nr: 820, 830 i 830N zosta-
ną zmienione.

Linie autobusowe nr: 297N, 
657N i 905N będą skierowane ul. 
Mickiewicza do przystanku końco-
wego i początkowego na stanowisku 
1 przystanku Katowice Mickiewicza. 
Następnie będą skierowane ul. Mic-
kiewicza i dalej stałą trasą.

Przystanek Katowice Piotra 
Skargi będzie przeniesiony na ul. 
Mickiewicza, na wysokości obecnego 
przystanku, między ulicami Stawową 
a Słowackiego. Przystanek Katowice 
Rynek będzie zlokalizowany na po-
czątkowym odcinku ul. Mickiewicza, 
przy DH Skarbek.

(Opracował AL)
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Zagraj na korcie, gdzie trenowała Kvitova
Katowice postanowiły wykorzystać sukces, jakim była organizacja
turnieju i zachęcają mieszkańców do korzystania z kortu, gdzie
trenowały najlepsze tenisistki.

Uwaga! Przeniesione przystanki
To będzie trudny okres dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z rozpoczętym remontem ulicy Piotra 
Skargi w Katowicach autobusy do największych miast aglomeracji odjeżdżają z innych przystanków niż do tej pory.
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Dramatyczna historia psa
To dowód na to, że nie każdy powinien mieć psa. Przywiązany krótkim 
łańcuchem do balustrady pies był pozostawiony przez właściciela 
przez miesiąc bez karmy, wody i możliwości schronienia. W chwili 
odnalezienia czworonóg był skrajnie wyczerpany.

O zagłodzonym i wycieńczonym 
zwierzęciu policję poinformował wła-
ściciel posesji. Mężczyzna na swojej 
działce w Świętochłowicach-Zgodzie 
znalazł przywiązanego łańcuchem do 
balustrady altanki wychudzonego psa. 
69-latek wyjaśnił, że na działce ostatni 
raz był w lutym, a czworonóg nie jest 
jego własnością. Do tego zgłosił, że 
zginął z jego terenu ogrodowy wiatrak.

Policjanci, którzy pojawili się na 
miejscu nie mogli uwierzyć, że można 
tak potraktować zwierzę. Przywiąza-
nym do balustrady psem okazał się 
niewielki kundel. Łańcuch był na tyle 

krótki, że uniemożliwiał mu swobodne 
poruszanie się i schronienie na tarasie 
altany. Przypomnijmy, że w marcu 
pogoda nas nie rozpieszczała, bo wy-
stępowały intensywne opady śniegu 
i temperatura często spadała poniżej 
zera. Pies znajdował się w stanie skraj-
nego wyczerpania i zagłodzenia. Nie 
potrafił się samodzielnie poruszać. 
Poprzez obwisłą skórę i wychudzony 
brzuch było widać żebra. Na łańcuchu, 
którym był przywiązany pojawiła się 
już nawet rdza. Pies był tak słaby, że 
nawet nie reagował na obecność wła-
ściciela działki. 

 
Policjanci uwolnili zwierzę z łań-

cucha i dali mu wody. Za własne pie-
niądze kupili karmę, którą podali psu 
w sposób skonsultowany z lekarzem. 
Pies został natychmiast przewieziony 
do schroniska dla zwierząt w Chorzo-
wie, gdzie zaopiekowali się nim wete-
rynarze. Stwierdzili, że pies jest skrajnie 
wygłodzony i wyczerpany. - Pies był 
wychudzony i wymagający zupełnie 
innego traktowania niż do tej pory oraz 

specjalnej karmy. Jest u nas już od kilku 
dni i według naszych obserwacji  ten pies 
jest w stanie dojść do swojej optymalnej 
masy ciała – wyjaśnia lekarz weteryna-
rii Marek Olszewski ze Schroniska dla 
Zwierząt w Chorzowie. 

Błyskawicznie udało się namierzyć 
właściciela psa. - Na podstawie znale-
zionego przy obroży znaczka identyfi-
kacyjnego szczepienia przeciwko wście-
kliźnie policjanci dotarli do właściciela 
psa. Został on zatrzymany. Okazał się 
nim 31-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. 
Ustalono, że pies był jego własnością od 
szczeniaka. Mężczyzna sześć lat temu 
wziął go ze schroniska – mówi Iwona 
Gruca z KMP w Świętochłowicach. 

Co się stało, że 31-latek w tak be-
stialski sposób potraktował swojego 
czworonożnego przyjaciela? Podczas 
spaceru z nim, na jednej z działek za-
uważył ogrodowy wiatrak. Urządzenie 
na tyle mu się spodobało, że postanowił 
je zabrać. Wtedy też zdecydował się po-
zbyć swojego pupila. Przywiązał go do 
balustrady i zostawił, a wiatrak zabrał na 
swoją działkę. Zatrzymany potwierdził, 
że było to około miesiąc temu i losem psa 
od tego czasu nie interesował się. Teraz 
mieszkańca Rudy Śląskiej czekają dwie 

kary. Za kradzież grzywna w wysoko-
ści 500 zł. Natomiast za znęcanie się 
nad psem rok więzienia w zawieszeniu 
na dwa lata i tysiąc zł na cel związany 
z ochroną zwierząt. Sąd może orzec 
także wobec niego zakaz posiadania 
zwierząt przez najbliższe 3 lata.

 
Na szczęście pies czuje się coraz 

lepiej i powoli wraca do zdrowia. Miej-
my nadzieję, że w przyszłości znajdzie 
właściciela, który będzie potrafił się nim 
odpowiednio zająć.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Wisła, jako organizator Pucha-
ru Świata w skokach zadebiutowała 
w styczniu tego roku i ogólnie kon-
kurs zebrał pozytywne oceny. Nie-
stety w przyszłym sezonie Kamila 
Stocha i Piotra Żyłę podczas zawodów 
w Polsce zobaczymy już tylko w Za-
kopanem. Mimo zapewnień władz 
Polskiego Związku Narciarskiego 
podczas ostatniej konferencji FIS 
w Zurychu została podjęta decyzja 

o wykreśleniu Wisły, jako gospodarza 
zawodów Pucharu Świata w skokach 
narciarskich w sezonie 2013/14. W pro-
jekcie kalendarza na następny sezon 
zawody na skoczni imienia Adama 
Małysza były zaplanowane na 15 
stycznia, jednak po ostatnim spotkaniu 
władz FIS termin ten został usunięty 
z kalendarza. Apoloniusz Tajner nie 
krył zdziwienia ustaleniami komisji 
kalendarzowej FIS. - Jestem komplet-
nie zaskoczony tym, że Wisły zabrakło 
w projekcie kalendarza Pucharu Świata. 
Jest ona dla mnie mało zrozumiała 

i będę to wyjaśniał - powiedział pre-
zes Polskiego Związku Narciarskiego 
w rozmowie z Eurosport.Onet.pl.  

Bardzo rozżalony werdyktem 
FIS był Andrzej Wąsowicz, który 
jest jednocześnie dyrektorem skocz-
ni w Wiśle-Malince i wiceprezesem 
PZN. - Będziemy prosić o szczegółowe 
wyjaśnienie, dlaczego pominięto nas 
w kalendarzu, choć jestem świadom, 
że ciężko będzie coś zmienić. Żal, że 
podjęto taką decyzję, bo przy organizacji 
pierwszego Pucharu Świata wykona-
liśmy ogrom pracy. Wydaje mi się, że 
organizacyjnie spełniliśmy oczekiwania, 
jakie FIS przed nami postawił. Mówiąc 
szczerze byłem lekko podłamany tym 
wszystkim, bo kierowałem zespołem lu-
dzi w ilości 32 osób i byliśmy przekonani, 
że zrobiliśmy wszystko dobrze. Zresztą 
takie były wstępne opinie – podkre-
śla Andrzej Wąsowicz. Nieoficjalnie 
wiadomo, że FIS zarzuca organizato-
rom między innymi nie zapewnienie 
wystarczającej ilości miejsca dla kibi-
ców, źle przeprowadzoną transmisję 

telewizyjną, kłopoty z prądem oraz 
zbyt małą rangę zawodów.

Władze Wisły były bardzo zado-
wolone z możliwości organizowania za-
wodów i liczą na to, że federacja zmieni 
jeszcze zdanie. – Byłaby wielka szkoda, 
gdyby Wisły zabrakło w Pucharze Świa-
ta w przyszłym sezonie. Zwłaszcza, że 
tegoroczne zawody cieszyły się dużym 
zainteresowaniem kibiców, a atmosfera 
podczas rywalizacji na skoczni w Ma-
lince była wspaniała. Myślę, że prezes 
Tajner, który jest mieszkańcem Wisły 

zrobi wszystko, by zmienić niekorzystną 
dla naszego miasta decyzję – podkreśla 
Jan Poloczek, burmistrz Wisły.

Mimo niekorzystnej decyzji dzia-
łacze PZN-u nie rezygnują ze starań 
o organizację Pucharu Świata. Osta-
teczna decyzja zapadnie w czerwcu na 
zjeździe Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej w Dubrovniku. Do tego 
czasu może uda się coś jeszcze zmienić. 
Na to liczą przede wszystkim kibice, 
którzy tak licznie pojawili się na pierw-
szych zawodach.

Wisła straciła organizację Pucharu Świata
W kalendarzu zawodów Pucharu Świata 2014 nie znalazła się Wisła. Miasto w Beskidach nie 
spodziewało się, że w przyszłym roku nie będzie mogło gościć najlepszych skoczków narciarskich.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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- Decyzja w sprawie ośrodka zapad-
nie w maju, bo wtedy senat uczelni 
musi podjąć decyzję, czy uruchamiać 
rekrutację, czy nie. Oczywiście nawet 
przy tym czarnym scenariuszu stu-
denci będą mogli dokończyć studia 
w Katowicach. Zastanowimy się 
wówczas, jak można wspomóc do-
jeżdżających – mówi rektor prof. zw. 
dr hab. Wiesław Banyś, rektor UŚ. 
Rektor UŚ przyjechał w poniedzia-
łek do Rybnika, żeby najpierw po-
rozmawiać z prezydentem Rybnika 
Adamem Fudalim, a potem ze stu-
dentami. Prof. Banyś prosił władze 
Rybnika o wsparcie finansowe dla 
uczelni. Chodzi o kwotę od pół mi-
liona do miliona złotych. Pieniądze 
musiałyby się znaleźć do końca maja. 
Prezydent Rybnika na razie ostroż-
nie wypowiedział się o wsparciu 
dla UŚ. Miasto już w tym roku 
dało uczelni 242 tys. złotych na 
bieżące koszty utrzymania obiektu 
w Rybniku. - Kiedy UŚ wchodził do 
Rybnika, wszyscy cieszyliśmy się, ale 

to były czasy wyżu demograficznego. 
Obecnie jest niż i zapotrzebowanie 
na absolwentów uczelni technicznych 
i ekonomicznych. Chociaż to pro-
blem bardziej UŚ niż miasta, to my 
nie uciekamy i pomożemy jak tylko 
się da, przynajmniej by studenci 
mogli skończyć tutaj studia - mówi 
Adam Fudali.
Znowelizowana ustawa o szkolnic-
twie wyższym nakazuje likwidację 
ośrodków dydaktycznych znajdują-
cych się poza tzw. obszarem metro-
politalnym, ewentualnie przekształ-
cenie ich w wydział zamiejscowy. 
-  Wydział zamiejscowy powinien 
mieć uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora, musi mieć ośmiu 
samodzielnych pracowników od 
doktora habilitowanego wzwyż, 
prowadzić określony kierunek bądź 
specjalność studiów oraz swoje ba-
dania. Myślimy nad utworzeniem 
w Rybniku jakiegoś wydziału. 
Rozmowy toczą się na wydziałach 
filologicznym i nauk społecznych. Na 
razie nie mamy konkretnej propozy-
cji. To musi być dobrze przemyślana 

idea wydziału, który będzie w sta-
nie zaoferować dobre kształcenie, 
żeby uzyskać pieniądze na badania 
naukowe. Nie wykluczam, że pro-
pozycja pojawi się do najbliższego 
posiedzenia senatu uczelni pod ko-
niec maja, kiedy będziemy musieli 
podjąć finalną decyzję – mówi rektor 
UŚ Wiesław Banyś.
Tymczasem rybniccy studenci 
w poniedziałek w Rybniku zorga-
nizowali protest. Przeszli ubrani 
na czarno z kampusu (to Zespół 
Szkół Wyższych, w ramach któ-
rego działa również UŚ) pod 
urząd miasta. Nieśli transparen-
ty. Zapowiedzieli również głośny 
protest na majowych juwenaliach. 
- Kiedy zaczynaliśmy studia w Ryb-
niku, nikt nam nie mówił, że ten 
ośrodek będzie zamykany. Chcemy 
tutaj skończyć studia. Wielu z nas 
mieszka 20-30 kilometrów od Ryb-
nika, więc dojazdy do Katowic nie 
wchodzą w grę, a nie każdego stać 
na wynajęcie mieszkania - mó-
wią studenci.

Zgodnie z przewidywaniami 
Bolesław Piecha, poseł PiS, 
wygrał wybory uzupełniające 
do Senatu w okręgu rybnic-
kim. Pokonał siedmiu innych 
kandydatów, którzy ubiegali 
się  o ma ndat po zmarł y m 
w styczniu senatorze Antonim 

Motyczce (PO). Bolesław Piecha 
zdobył 7769 głosów, to 28,48 proc. 
Porażkę odniósł kandydat PO, 
Mirosław Duży, były burmistrz 
Łazisk Górnych, który uplasował 
się dopiero na trzecim miejscu 
z wynikiem 4913 głosy, czyli 
18,01 proc. Wybory przegrał też 
RAŚ, którego kandydat znalazł 
się dopiero na czwartej pozycji 
z wynikiem 3578 głosów (13,12 
proc.). 
Sensacyjnie dobry wynik uzyskał 
Józef Makosz, były prezydent 
Rybnika, który uplasował się 
na drugiej pozycji, a w samym 
Rybniku pogonił nawet Bolesława 
Piechę! Makosz zdobył w Rybni-
ku 4812 głosów, a Bolesław Piecha 
3596. Makoszowi udało się roz-
bić „duopol” PO i PiS, o którym 
mówił Marek Migalski, wiceszef 
PJN, politolog, który w wyborach 
poparł... Janusza Korwina-Mikke. 
Makosz startował bowiem jako 
kandydat niezależny, ale uzyskał 
wsparcie śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. Przyjechał go 
również wesprzeć Paweł Kukiz, 

panowie mają zbieżne poglądy 
dotyczące ordynacji wyborczej, 
Kukiz co prawda promuje jed-
nomandatowe okręgi, a Makosz 
opowiada się za systemem mie-
szanym... Makosz mówił w po-
niedziałek, że były to ostatnie 
wybory, w których wystartował. 
- Mógłbym zostać prezydentem 
Rybnika, ale co z tego, jak nie 
miałbym za sobą rady miasta, 
sam nic bym nie zrobił – dowodzi.
PiS-owi najwyraźniej opłaciła się 
mocna, polityczna ofensywa. Bo-
lesław Piecha rozpoczął kampanię 
wyborczą z hasłem „Dziś zwycię-
żamy w Rybniku, jutro w całej 
Polsce”. Sprowadził do Rybnika 
i na spotkania w powiecie miko-
łowskim czołowych polityków 
PiS-u z Jarosławem Kaczyńskim 
na czele. Startował z hasłem 
„Czas na Śląsk” na koszulkach. 
Zapowiada, że chce przywrócić 
Śląsk Polsce. - Jestem Ślązakiem. 
Przywrócenie Śląska Polsce jest 
zadaniem Prawa i Sprawiedliwo-
ści i moim osobistym. Znam Śląsk 
i Śląsk definiuję jako polskość. Moi 

dziadowie tutaj, w tych okolicach, 
i troszeczkę bardziej na zachód, 
pod Górą św. Anny, zmagali się nie 
z kim innym tylko z Niemcami po 
to, żeby przywrócić Śląsk Polsce, 
a nie żeby go ponownie przyłączyć 
(...). Wiem, że Ślązacy są rozcza-
rowani, zwłaszcza tym okresem 
20-kilkuletniej transformacji. Dziś 
dla Ślązaków ważna jest kwestia 
bezrobocia. Oni tutaj żyją i etos 
pracy nie może być wykorzystany 
na umowach śmieciowych albo 
w kolejkach do urzędów pracy. 
Ślązacy potrafią i chcą pracować, 
dla dobra Śląska i dla dobra 
Polski. Chcę przywrócić Śląza-
kom ich Śląsk, a Polsce zwrócić 
uwagę, że jesteśmy jednym pań-
stwem – mówi Bolesław Piecha.  
Kampania miała swoje barwy. 
Posłowie PiS-u mieszkali w hotelu 
w Rybniku Kamieniu, w tym sa-
mym ośrodku, w którym zgrupo-
wania miały Orły Górskiego. Po 
posiedzeniu klubu parlamentar-
nego zorganizowano delikatnie 
alkoholową imprezę. - Zadzwonił 
do nas paparazzi i proponował 

zakup zdjęć, na których widać jak 
Agent Tomek pije wódkę. Odmó-
wiliśmy, na drugi dzień zdjęcia 
pokazały się w „Super Expressie” 
- mówi nam anonimowo jeden 
z działaczy rybnickiej Platformy.
Na „Fejsie” w ciszę wyborczą 
Bolesława Piechę lansowała po-
słanka Izabela Kloc. Na jej profilu 
pojawił się wpis o treści „Bardzo 
proszę wszystkich o pomoc w do-
tarciu do mieszkańców z apelem 
o udział w wyborach i oddanie 
głosu na Prawo i Sprawiedliwość. 
Naszym kandydatem jest Bole-
sław Piecha. Bardzo proszę o mo-
bilizację. Patrzy na nasz region 
cała Polska. Idźmy, zagłosujmy”. 
Jedna z jej koleżanek napisała: 
„Iza, ale polecieliście... Nie przy-
puszczam, żebyś sama zamieściła 
te info w sobotę rano!”.
Huczny wieczór wyborczy w jed-
nym z hoteli w centrum Rybnika 
dla swojego sztabu urządził Ja-
nusz Korwin-Mikke. Lano m.in. 
dobrą whisky. Korwin-Mikke 
zdobył 2160 głosów...

Czy UŚ zostanie w Rybniku?
Uniwersytet Śląski rozważa możliwość zamknięcia ośrodka dydaktycznego w Rybniku. Czarny scenariusz zakłada 
wyprowadzkę z Rybnika już z dniem 1 października. Obecni studenci ośrodka musieliby kończyć studia w Katowicach. 
Optymistyczny wariant jest taki, że ośrodek będzie wygaszany przez rok czy dwa - do czasu aż studenci skończą tam edukację

Piecha nowym senatorem
Polityczny szturm opłacił się PiS-owi. Partia ta wzięła mandat po zmarłym senatorze PO.

 Antoni Strzelecki

 Antoni Strzelecki
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Jeszce kilka lat temu były to 
bardzo oficjalne, objęte sztyw-
nym protokołem rozmowy, 
w czasie których obydwie strony 
szukały wspólnych obszarów 
ewentualnej współpracy. Dziś 
szukać ich nie trzeba, bo współ-
praca polskich i chińskich pod-
miotów gospodarczych rozwija 

się zgodnie z korzyścią dla oby-
dwu stron. - Jestem bardzo za-
dowolony z wizyty w waszym 
kraju i z tego, że mogę się spotkać 
z przedstawicielami Polskiej Izby 
Gospodarczej, z którą Shandong 
od kilku lat współpracuje. Dziś 
nie trzeba nam podpisywania 
dokumentów o współpracy. Ich 
miejsce często zastępuje uścisk 
dłoni – podkreślę – przyjaznej 

dłoni. Taka atmosfera wspólnie 
podejmowanych działań gospo-
darczych daje gwarancje obopól-
nych korzyści, o czym mówią mi 
biznesmeni, którzy w  firmach 
rekomendowanych przez Polską 
Izbę Gospodarczą znaleźli rze-
telnych partnerów – stwierdził 
Zhang Chaochao. 

Z kolei wiceprezes Polskiej 
Izby Gospodarczej Leszek 
Łazarczyk podkreślił, że kon-
takty z agendami rządowymi 
i firmami prowincji Shandong 
ukazują co rusz nowe możli-
wości współpracy. - Zaczynali-
śmy od współpracy firm branży 
górniczej, ale każdy wyjazd 
do Chin otwiera nowe obszary 
wspólnego działania. Wzajemne 
zaufanie budowaliśmy stopnio-
wo, a jego efektem są chińskie 
maszyny i urządzenia pracujące 
w kopalniach, gdzie prace dołowe 
prowadzą firmy Grupy LINTER, 
z kolei w Chinach używane są 
maszyny skonstruowane przez 
inżynierów LINTER S.A. Kolej-
nym polem wspólnego działa-
nia jest wykorzystanie osiągnięć 
naturalnej medycyny chińskiej 
w naszym Centrum Zdrowia 
i Energii MERIDIAN. Zajmować 

się tym będzie nowo powołana 
spółka EAST WEST MEDICINE  
- podkreśla Leszek Łazarczyk. 
Najlepszym podsumowaniem 
spotkania było wystąpienie Da-
nuty Rabin, wójta Gminy Istebna  
– Do wizyt gości z Chin je-
steśmy już przyzwyczajeni, 
ale delegacji na tak wysokim 
szczeblu jeszcze nie gościliśmy. 
Świadczy to o bardzo poważnym 
traktowaniu polskich partnerów 
przez rząd prowincji Shandong. 
Wprawdzie porównując obszar 

Shandong do Istebnej, to jeteśmy 
małym puncikiem na mapie, 
ale inwestycyjna i promocyjna 
aktywność pana Leszka  Ła-
zarczyka sprawiła, że takich 
gości jak dziś może Istebnej po- 
zazdrościc niejedno miasto, 
a może nawe województwo w na-
szym kraju. Od naszych chińkich 
gości wiem, że ci, którzy wybie-
rają się do Polski po raz któryś, 
pytają czy w programie wizyty 
jest Kompleks Zagroń w Istebnej 
- podsumowała Danuta Rabin.

Wizyta na najwyższym szczeblu
Po raz kolejny, na zaproszenie Polskiej Izby Gospodarczej do Kompleksu Zagroń w Istebnej 
przybyła oficjalna delegacja rządowa chińskiej prowincji Shandong. Tym razem na 
najwyższym szczeblu, bo delegacji przewodniczył Wicegubernator Zhang Chaochao.

Wydarzenie
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 Józef Swoboda

Shandong (Szantung) to 
prowincja  na wschodnim wy-
brzeżu Chin. Używa się także 
historycznej nazwy Lu.Nazwa 
prowincji oznacza "na wschód 
od gór" i odnosi się do łańcucha 
gór Taihang Shan, który rozciąga 
się na przestrzeni około 500 km 
na terenie prowincji położonych 
na zachód, tzn.: Hebei, Henann 
i Shanxi. Przez północną część 
prowincji przebiega dolny odci-
nek Żółtej Rzeki, która wpada 
do zatoki Pohai. Od południa 
Shandong graniczy z prowin-
cjami Jiangsu i Anhui. Stolicą 
prowincji jest miasto Jinann.

Prowincja Shandong stano-
wi część rejonów uważanych za 
kolebkę cywilizacji chińskiej. 
Jej zachodnia część wchodziła 
w skład terenów kontrolowanych 
przez najstarsze historycznie dy-
nastie Shangg i Zhou. Wschód 

zamieszkiwał lud Laiyi uważany 
przez starożytnych Chińczyków 
za barbarzyńców, który w ciągu 
wieków uległ sinizacji.

W okresie Wiosen i Jesieni 
oraz w okresie Walczących Kró-
lestw rejon dzisiejszej prowincji 
Shandong cieszył się rosnącą 
potęgą. Narodziły się w nim 
państwa – Qi z stolicą w Linzi, 
Zou (z którego pochodził Men-
cjusz) oraz Lu ze stolicą w Qufu. 
Lu było ojczyzną Konfucjusza 
(w Qufu znajduje się jego grób 
oraz domostwa należące do jego 
potomków). Państwo Lu było 
niewielkie i zostało wchłonięte 
przez państwo Chu.

Państwo Qui było potężne, 
ale uległo państwu Qin, którego 
władca zjednoczył całe Chiny i w 
221 r. p.n.e. proklamował się ich 
pierwszym cesarzem.
                     (źródło: Wikipedia)
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Tragiczny finał 
imprezy

23-letni mieszkaniec Pie-
kar Śląskich wykrwawił się na 
śmierć. Trzy pijane osoby zosta-
ły zatrzymane.

W jednym z mieszkań w Pie-
karach Śląskich trwała impreza 
alkoholowa. Pomiędzy 23-latkiem 
a jednym z mężczyzn wywiązała 
się awantura. 23-latek uderzył ręką 
w szybę w drzwiach od łazienki 
i zaczął bardzo krwawić. Jedna 
z uczestniczek imprezy wezwała 
pomoc. Dwaj mężczyźni wbiegli do 
mieszkania i jeden z nich widząc 
nieprzytomnego mężczyznę zaczął 
wykonywać masaż serca. Nieste-
ty nie udało się go już uratować. 
Lekarz stwierdził głęboką ranę 
w prawym dole łokciowym, dlatego 
mężczyzna bardzo szybko stracił 
ogromną ilość krwi, co było przy-
czyną śmierci. Uczestnicy imprezy 
zostali zatrzymani. Wszyscy byli 
pijani. Trzem osobom w wieku od 
27 do 50 lat przedstawiono zarzuty 
nieudzielenia pomocy. Grozi im do 
3 lat pozbawienia wolności.

Mógł spowodo-
wać katastrofę 
kolejową

Kompletnym brakiem wy-
obraźni wykazał się 53-letni 
mężczyzna. Jest podejrzany 
o odkręcenie ponad 60 śrub 
mocujących szyny na szlaku 
kolejowym Katowice – Kraków. 

53-latek został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy Straży 
Ochrony Kolei i przekazany 
w ręce policjantów. Sokiści w rejo-
nie szlaku kolejowego w dzielnicy 
Jaworzna – Szczakowej przyłapali 
mężczyznę, kiedy odkręcał śruby 
mocujące szyny do podkładów na 
czynnej kolejowej linii i to jednej 
z najbardziej uczęszczanych na 
południu Polski. Mieszkaniec 
Jaworzna odkręcił w sumie 63 
śruby mocujące szyny. Podejrzany 
usłyszał zarzut i przyznał się już, 
że zbierał złom na sprzedaż. Grozi 
mu teraz nawet 8 lat więzienia.

Morderstwo 
w Chorzowie

54-letni mężczyzna jest podej-
rzany o zabójstwo swojej konkubiny. 
Do zdarzenia doszło w trakcie wspól-
nego spożywania alkoholu.

Tragiczne wydarzenia rozegrały 
się w jednym z mieszkań przy ulicy 
Szabatowskiego w Chorzowie, gdzie 
odbywała się libacja alkoholowa. 
Doszło do awantury, w trakcie której 
mężczyzna chwycił nóż i ugodził nim 
w serce swoją 52-letnią konkubinę. 
Kobieta po przewiezieniu do szpitala 
w wyniku odniesionej rany zmar-
ła. Policjanci zatrzymali na miejscu 
zdarzenia 54-latka. Jego badanie trzeź-
wości dało wynik ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. Za popełnioną 
zbrodnię sprawcy grozi kara nawet 
dożywotniego więzienia.

Zatrzymania 
po ustawce

Czterech pseudokibiców z Pod-
beskidzia może trafić do więzienia 
nawet na 3 lata. To z pewnością nie 
koniec zatrzymań w tej sprawie.

Mimo że od tego wydarzenia 
minęły już prawie cztery lata, to chu-
ligani wciąż nie mogą spać spokojnie. 

Do ustawki pomiędzy sympatykami 
BKS-u Stal Bielsko-Biała i Górala Żywiec 
doszło 14 czerwca 2009 roku na terenie 
powiatu żywieckiego. W bójce uczestni-
czyło około 100 osób. Policjanci ze spe-
cjalnej grupy zajmującej się zwalczaniem 
przestępczości stadionowej zatrzymali 
kolejnych uczestników bijatyki, którzy już 
usłyszeli zarzuty. Zatrzymanym w wieku 
od 29 do 36 lat za udział w bójce grozi 
do 3 lat więzienia. Cała czwórka nie 
przyznała się do zarzucanego im czynu. 
Śledczy zapowiadają dalsze zatrzymania 
pseudokibiców w tej sprawie. 

Wypadki 
motocyklistów

Jeden dzień i dwa wypadki z udzia-
łem motocyklistów. Tak wyglądała so-
bota na drogach Dąbrowy Górniczej. 
Trzy ranne osoby trafiły do szpitala.

Sezon motocyklowy dopiero co się 
rozpoczął, a policjanci i lekarze już mają 
mnóstwo pracy. Najpierw funkcjona-
riusze udali się na ulicę Piwowara, gdzie 
40-letni mieszkaniec Sosnowca kierujący 
crossowym ktm po zderzeniu z psem 
stracił panowanie nad motocyklem. 
Doznał obrażeń wewnętrznych i trafił 
do szpitala. Natomiast na Drodze Kra-
jowej nr 94 na wysokości Strzemieszyc, 
kierujący motocyklem yamaha 31-latek 
najprawdopodobniej wpadł w poślizg. 
W wyniku tego wypadku, 29-letnia pa-
sażerka z obrażeniami nogi, a kierujący 
z ogólnymi potłuczeniami również trafili 
do dąbrowskiego szpitala

Okradał kościelne 
skarbonki

42-latek znalazł sobie łatwy 
sposób na zarobek, ale teraz spotka 

go zasłużona kara. Wpadł podczas 
zasadzki w Rudzie Śląskiej.

Policjanci od lutego otrzymali 
siedem zgłoszeń o włamaniach, gdzie 
łupem sprawcy padały pieniądze 
wrzucane do kościelnych skarbo-
nek. Do kradzieży dochodziło tylko 
w jednym kościele w Halembie. Do 
zatrzymania sprawcy doszło w trakcie 
zasadzki. Mężczyzna wpadł na gorą-
cym uczynku – podczas opróżniania 
kasetki. Złodziej był całkowicie za-
skoczony. Znalezione przy nim zra-
bowane pieniądze zostały zwrócone 
parafii. 42-letni mieszkaniec Gliwic 
wcześniej był już karany za włamania. 
Mężczyzna przyznał się do winy i wy-
raził chęć dobrowolnego poddania się 
karze. Policjanci na poczet przyszłych 
kar zajęli mienie podejrzanego. Za 
popełnione przestępstwa może spę-
dzić w więzieniu nawet 10 lat.

Napad w Wiśle
Zatrzymano 39-latka podejrza-

nego o napad na sklep w Wiśle. Sąd 
Rejonowy w Cieszynie tymczasowo 
go aresztował.. 

Do napadu doszło na po-
czątku lutego w Nowej Osadzie 
w Wiśle. Mężczyzna posługując się 
przedmiotem przypominającym 
pistolet zastraszył obsługę skle-
pu, zrabował pieniądze i telefon 
komórkowy. Przez trzy miesiące 

był nieuchwytny. Dopiero na-
mierzono go w Brzegu, gdzie 
ukrywał się w wynajmowanym 
mieszkaniu. Podczas przeszuka-
nia zabezpieczono broń, którą 
posługiwał się podczas rozboju 
w Wiśle. Był to rewolwer na 
amunicję hukową. Zatrzyma-
ny był już wcześniej karany za 
podobne przestępstwa. 39-latek 
przyznał się do stawianych mu 
zarzutów. Teraz może spędzić za 
kratami więzienia nawet 12 lat.

Nietypowy gość 
odwiedził komendę

Takiej wizyty nikt się tutaj 
nie spodziewał. Zabłąkany jeleń 
wbiegł na teren policyjnej jednostki.  

Do Komendy Miejskiej Policji w Żo-
rach nad ranem zawitał niecodzien-
ny gość. Na terenie wybiegu, gdzie 
jeszcze do niedawna przebywały 
policyjne psy, mundurowi zauważyli 
młodego jelonka. Zwierzę najpraw-
dopodobniej zabłądziło i w czasie 
ucieczki trafiło na plac należący do 
żorskiej komendy. Na miejsce we-
zwano patrol z Pogotowia Leśnego 
w Mikołowie. Gdy policjanci oraz 
strażacy zabezpieczyli teren wokół, 
pracownik schroniska dla dzikich 
zwierząt złapał niecodziennego go-
ścia. Wystraszone zwierzę trafiło już 
pod fachową opiekę.

Kibole w akcji
Policjanci zatrzymali dwóch 

pseudokibiców, którzy próbowali 
wyłamać bramę stadionu przy uli-
cy Bukowej w Katowicach, gdzie 
odbywał się mecz I ligi. 

Do zdarzenia doszło przed spotka- 
niem GKS-u Katowice z Zawiszą 
Bydgoszcz. Dwaj szalikowcy katowic-
kiego klubu, którzy nie mieli biletów 
chcieli wejść na stadion. Wspięli się 
na jedną z bram i próbowali ją wy-
łamać. Na widok policjantów, którzy 
wkroczyli do akcji mężczyźni zaczęli 
uciekać. Chwilę później obaj zostali 
zatrzymani. 34-latek i jego 22-let-
ni kompan trafili do policyjnego 
aresztu. Brama została uszkodzona, 
dlatego zostaną im przedstawione 
zarzuty zniszczenia mienia.

Kierowca spłonął 
w samochodzie

Tragiczny wypadek na 
drodze wojewódzkiej nr 
907, pomiędzy Tworogiem 
i Koszęcinem. Po zderze-
niu, w którym pojazd sta-
nął w płomieniach, zginął 
36-letni mężczyzna. 

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że kierowca renault clio na 
prostym odcinku drogi zjechał 
na przeciwny pas ruchu, gdzie 
zderzył się z jadącą z naprze-
ciwka ciężarówką. Renault 
odbiło się od ciężarowego mer-
cedesa i po kilkunastu metrach 

zatrzymało się poza drogą. Sa-
mochód osobowy stanął w pło-
mieniach. Niestety, 36-letni 
kierowca renault poniósł śmierć 
na miejscu. Kierowca ciężarów-
ki z ogólnymi obrażeniami 

został przewieziony do szpita-
la. Droga przez kilka godzin 
była zablokowana i policja 
wyznaczyła objazdy. Dokładne 
przyczyny i okoliczności wy-
padku są w trakcie ustalania. 
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Już niedługo będziesz mieć 

możliwość odrobienia wszelkich 
towarzyskich zaległości. Postaraj 
się nie zmarnować okazji. Ko-
niecznie w poniedziałek zanieś 
brakujące dokumenty. Lepiej nie 
liczyć na kogoś innego.

Ryby 21.02. – 20.03.
W tym tygodniu czeka cię 

jeszcze jedna niespodzianka. 
Pamiętaj również o przekazaniu 
ważnej wiadomości jutro przed 
południem – inaczej przed tobą 
seria dokuczliwych telefonów. 
Po raz kolejny ktoś zechce od-
dać ci cenną przysługę – miej 
oczy otwarte.

Baran 21.03. – 20.04.
Teraz nie musisz niczego 

uzupełniać, ani nigdzie dzwonić. 
Już niedługo czeka cię nawał pra-
cy i tylko dwa dni spokoju. Lepiej 
nie planuj teraz większych zaku-
pów ani wyjazdów. Sprawy pry-
watne też będą musiały zaczekać.

Byk 21.04. – 21.05.
Pomysł z podziałem ról nie 

jest taki zły – tym bardziej, że 
pomoże ci opanować sytuację, 
nie tylko w domu. Twoje zobo-
wiązania są teraz najważniejsze, 
a obietnice trzeba spełnić. Już 
niedługo powinieneś odczuć fi-
nansową pomoc.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Po wyczerpującym tygodniu 

czeka cię kilka miłych chwil. Po- 
szanuj sobie tę namiastkę intym-
ności. Twoi znajomi będą chcieli 
żebyś pomógł im w jakiejś akcji 
dobroczynnej – dlaczego nie? 
Szczególnie, że będzie to jeszcze 
jedna okazja do spotkania.
 

Rak 22.06. – 22.07.
Zadzwoń jeszcze raz doLwa 

– działaj szybko i zdecydowanie, 
nawet jeśli to, co usłyszałeś nie 
jest prawdą, to w opinii obserwa-
torów zbierzesz wysokie oceny. 
Koniec tygodnia przyniesie niepo-
myślne wiadomości.

Lew 23.07. – 22.08.
Przemęczenie to jeden 

z pierwszych objawów. Pro-
pozycje Raka są do przyjęcia, 
ale musisz jeszcze raz wszyst-
ko przemyśleć i  dopraco-
wać szczegóły.

Panna 23.08. – 22.09.
Tydzień zacznie się „ulgo-

wo”, ale trzeba będzie póź-
niej nadrobić straty. Nie daj 
się zmusić do czegoś więcej, 
niż to wynika z dotrzymania wa-
runków umowy. Masz jeszcze czas 
na wielkopańskie gesty.

Waga 23.09. – 23.10.
Zamiast iść do specjalisty 

skorzystaj tym razem z porady 
zaprzyjaźnionego Barana.
Od wtorku czekają cię kulinarne 
szaleństwa – spalisz to wcze-
śniej czy później, więc bez obaw 
kosztuj wszystkiego.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Postaraj się jeszcze przed 

czwartkiem dostarczyć wymaga-
ne dokumenty. Nie forsuj wzro-
ku - już niedługo będziesz zmu-
szony do długiej pracy w złych 
warunkach. Na szczęście te nie-
dogodności prędko miną.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
Wyślij jeszcze w tym ty-

godniu zaległe pisma. Popraw 
to, co zostało ostatnio sparta-
czone. Teraz musisz pokazać, 
kto tu rządzi. Najlepiej zrób to 
metodą faktów dokonanych. 
Teraz nie czas już na wyjaśnienia. 

Koziorożec 22.12.– 20.01.
Wtorkowa wizyta wcale 

nie musi oznaczać tego, czego 
tak się ostatnio obawiasz.
Jedno jest pewne – musisz 
zmienić swoje obyczaje. Ostat-
nio wszystko z czym masz kon-
takt, jakoś kojarzy się przede 
wszystkim z miejscem pracy.

     
                                            Hogatha

Czas zacząć planować wakacje. 
Tylko co wybrać i gdzie jechać? Po-
staramy się Wam udzielić kilku rad. 
Jeśli pozytywnie odpowiecie na poniższe 
stwierdzenia, to ta propozycja jest dla Was. 
Lubię niezależność, wygodę, prywatność 
i spędzać czas w gronie najbliższych i przyja-
ciół. Nie lubię hotelowych tłumów, wycieczek 
w licznych grupach, zgiełku i hałasu. A na 
wakacje wybieram raczej Europę, która ma 
wiele do zaoferowania i na miejsce mogę 
dojechać własnym samochodem.

Odpowiedzieliście twierdząco? To po-
winna Was zainteresować nasza propozycja. 
Mieszkania i domy wakacyjne to świetna opcja 
dla tych z Was, którzy nie chcą się stawiać na 
stołówkę hotelową w określonych godzinach, 
chcą samodzielnie spróbować lokalnej kuchni 
lub chcieliby sami przygotować jedzenie z lo-
kalnych produktów. Ryby z własnego połowu, 
sałatka grecka z kupionych na targu warzyw, 
sera i lokalnych oliwek, pyszne wino pite na 
tarasie domu, a wokół cisza i przestrzeń. Taką 
formę wypoczynku gwarantuje firma Novasol, 
pochodząca ze Skandynawii, która ma 30 000 
obiektów w całej Europie. Co ich wyróżnia 
od innych? To, że planując wakacje z nimi nie 
musicie się martwić o to czy dobrze traficie. 
Znacie to zderzenie z rzeczywistością kiedy 
coś na zdjęciu w internecie wygląda super, 
a po przyjeździe na miejsce okazuje się, że jest 
o wiele gorzej. Wakacje z nimi to też może być 
rozczarowanie, ale tylko na lepsze, że coś będzie 
wyglądało lepiej niż w rzeczywistości. Domy 
w ich ofercie w zdecydowanej większości są wła-
snością prywatną, którą oni zarządzają, niewiel-
ka grupa domów (w większości w Niemczech) 
to ich inwestycje. Wysoki standard obiektów 
Novasol zawdzięcza temu, że zanim ich dom 
zostanie dodany do oferty jest sprawdzany 
przez inspektora, dokładnie mierzony i opisa-
ny, a domy poniżej pewnych standardów nie 
trafiają do ich katalogu. A cena taka sama lub 
niższa niż gdzie indziej z gwarancją wysokiej 
jakości wnętrz, fajnych widoków, dobrego do-
jazdu. W większości turyści wybierają podróż 
własnym samochodem, nie trzeba się wtedy 

obawiać o nadbagaż w samolocie, a dodatkowo 
własne cztery kółka dają swobodę zwiedzania 
na miejscu. 

Polecane kierunki
Niemcy jakich nie znamy 

Trzeba szczerze przyznać, że naszych sąsiadów 
od strony turystycznej nie znamy za dobrze. 
Utarło się, że do Niemiec jeździło się do pracy, 
odwiedzić mieszkającą tam rodzinę a waka-
cje za naszą zachodnią granicą uchodziły za 
drogie. To się już zmieniło, jeśli chodzi o kraje 
zachodniej Europy to Niemcy w tej grupie 
należą do jednych z tańszych, a w dodatku 
mamy do nich blisko, więc i koszty podróży 
maleją. A atrakcji turystycznych bez liku. 
Jeziora, lasy, góry, morze, mnóstwo ścieżek 
rowerowych, fantastyczne parki rozrywki. 
Niemieckie landy to zarówno pomysł na 
spędzenie wakacji, jak i krótkie wypady. Oto 
kilka miejsc godnych polecenia: pałace i jeziora 
Brandenburgii. W tym landzie jest najwięcej 
jezior w Niemczech, bo aż 3000, wiele z nich 
jest połączonych kanałami, więc amatorzy 
żaglówek i kajaków będą się tam świetnie czuć. 
Tych, którzy lubią historię i piękne pałacowe 
budynki na pewno zainteresuje fakt, że na tym 
terenie w świetnym stanie jest 500 zabytkowych 
pałaców i dworów, z przepięknymi ogroda-
mi. A skoro o ogrodach mowa to w Prenzlau 
można do 6 października podziwiać wystawę 
ogrodową z 12 ogrodami tematycznymi, a w 
Łużycach największy ogród róż w Europie. 
A wszystkim, którzy chcą się szybko odprężyć 
i zrelaksować polecamy wizytę w Tropical Is-
lands, czyli kompleksie tropikalnym w pobliżu 
Berlina, w którym zawsze świeci słońce, a lasy 
są wiecznie zielone. Nocując w wygodnych do-
mach Novasol, które są wybudowane tuż przy 
tropikach i posiadają własne sauny i jacuzzi. 
Wstęp na Wyspy Tropikalne jest bezpłatny!

Magiczna Skandynawia

Lubicie połączenie gór i morza? A szcze-
gólnie tak niezwykłe jak w Norwegii, gdzie 
morze wcina się na dziesiątki lub setki 

kilometrów tworząc fiordy. Woda we fiordach 
jest na tyle głęboka, że wpływają tam ogromne 
dalekomorskie statki. Co zwiedzić w Norwegii? 
Polecamy zachodnie wybrzeże najbardziej 
urozmaicone, z tysiącami wysepek i pięknymi 
fiordami. Podróż można rozpocząć od portu 
w Bergen, pięknego miasta, położonego wśród 
gór i fiordu, z hanzeatycką, średniowieczną 
zabudową w centrum. Tym, którzy szukają 
ciszy i przestrzeni polecamy płaskowyż Har-
dangervidda, największy europejski płaskowyż, 
w którym przez wiele dni można nie spotkać 
ani jednego człowieka. Fani wędkarstwa wiedzą 
o tym, że rybne okazy wyłowione w norwe-
skich wodach nie mają sobie równych. W tym 
roku, w marcu, Polakowi udało się wyłowić 
rekordowo wielkiego dorsza ważącego 40,4 
kg i mierzącego 1,45 m długości na północy 
Norwegii, w regionie Finnmark. To jeden 
z największych okazów złowionych w Europie.

Jeśli szukacie słońca, piaszczystych plaż 
oraz ciszy i spokoju to na południu Europy 
będzie o to trudno. Plaże często są kamieniste, 
turystów wielu. Delikatnie muskający stopy pia-
sek, puste przestrzenie, fantastyczne, widokowe 
trasy rowerowe znajdziecie za to na najpięk-
niejszej duńskiej wyspie Bornholm. A wiecie, 
że piasek z plaży Dueodde na Bornholmie, 
którego dawniej używano do napełniania 
klepsydr pochodził właśnie stamtąd? Teraz 
jego drobną strukturę możecie poczuć pod 
stopami spacerując wzdłuż plaży.

 
Polska

Nie chcecie jechać daleko i uważacie, że 
nie ma to jak wakacje w kraju. Novasol ma 
obecnie w Polsce 500 obiektów w atrakcyjnych 
lokalizacjach: nad morzem, nad jeziorami, 
w górach. Tutaj też możecie znaleźć coś dla 
siebie. A jeśli jesteście właścicielami domów 
w fajnych lokalizacjach i nie korzystacie z nich 
przez cały rok, a chcielibyście, żeby solidny 
partner zajął się ich wynajmem zadzwońcie 
pod numer: 91  812 14 46. Właściciele  
domów otrzymują od Novasol bonus 25% ra-
batu na wynajem innych obiektów z ich oferty.

Wypoczywaj z Novasolem
ARTYKUŁ  SPONSOROWANY



www.kurierpolski24.pl12 Porady
Og

łos
ze

nia
 dr

ob
ne

 do
 10

 sł
ów

 G
RA

TI
S!

te
l. 
32

 4
94

 3
3 

57
re

kl
am

a@
ku

rie
rp

ol
sk

i2
4.

pl

B
IU

R
O

 R
E

K
L
A

M
Y

al
. 
R

o
źd

zi
eń

sk
ie

g
o

 1
8
8
b

 
4
0
-2

0
3
 K

at
o
w

ic
e 

te
l. 

3
2
 4

9
4
 3

3
  
5
7

697 143 799

l parkietów
l desek
l schodów

CYKLINOWANIE 

Ustroń – Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, weekendy  

tel.33 854 36 75 
www.pokojeewa.net.pl
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Aleja Walentego Rozdzieńskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w kwietniu 2013 r., w celu 
uproszczenia trybu wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu 
składek pobieranych przez ZUS, w terenowych jednostkach organizacyjnych 
Zakładu będzie sukcesywnie wprowadzana nowa postać wydruku dokumentu 
"Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek". 

Zaświadczenie wydawane będzie w formacie A4 na papierze firmowym 
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej 
do obsługi wniosku płatnika.

Przejście od specjalnych druków do papieru firmowego odbędzie się bez 
żadnej szkody dla autentyczności zaświadczeń potwierdzających fakt braku 
zaległości danego płatnika składek wobec ZUS. Wszystkie zaświadczenia są 
ewidencjonowane, a każda osoba zainteresowana może bez przeszkód w każdej 
chwili zweryfikować dane zaświadczenie  na stronie internetowej https://ssl.zus.
pl/zn/. Aby uzyskać informację, czy ZUS faktycznie wydał taki dokument, na 
podanej wyżej stronie należy podać następujące dane: numer zaświadczenia, 
typ identyfikatora płatnika (NIP, PESEL, REGON), identyfikator płatnika, datę 
wydania zaświadczenia – wszystkie one powinny znajdować się na weryfikowa-
nym zaświadczeniu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na wniosek płatnika 
składek może być wydane w postaci dokumentu elektronicznego w formie pliku 
.xml. Zaświadczenie będzie wówczas opatrzone podpisem kwalifikowanym osoby 
uprawnionej do jego wydania.

Wzór dokumentu elektronicznego dla zaświadczenia o niezaleganiu w opła-
caniu składek opublikowany został w Centralnym Repozytorium Dokumentów.  
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_CRD

Wymogiem dla otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu 
składek w postaci dokumentu elektronicznego jest posiadanie profilu zaufanego 
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) (https://pue.zus.pl/) oraz złożenie 
dyspozycji otrzymania zaświadczenia w formie elektronicznej na wniosku 
przekazanym w formie papierowej lub elektronicznej. 

                                                                          Anna Sobańska-Waćko
                                                                    Rzecznik Prasowy ZUS Oddział w Chorzowie

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 
wydawane przez ZUS po nowemu.

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

kie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół 
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów:  CH AKS; 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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Urząd Skarbowy
w Chorzowie

WYDŁUŻONE GODZINY PRACY
W  URZĘDZIE   SKARBOWYM 

W  CHORZOWIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie 

informuje, że w dniach  29 i 30 kwietnia 2013r. 
zeznania podatkowe za 2012 będzie można 

składać w siedzibie Urzędu w godzinach  
od 7.00 do 18.00 

Jednocześnie informuje się, że w tych dniach 

kasa Urzędu będzie czynna  

w godzinach od  7.00  do 16.30

Oczekiwania:

 Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 Opieka nad obecnymi klientami i budowanie z nimi długotrwałych 

 relacji biznesowych
 Realizowanie budżetów sprzedażowych

Wymagania:
 Zorientowanie na cel, samodzielność, kreatywność, entuzjazm i dynamizm
 Znajomość pakietu MS Office
 Umiejętność pracy pod presja czasu 
 Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów
 Wykształcenie wyższe
 Znajomość języka angielskiego
 Doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferta:
 Staniesz się członkiem dynamicznie rozwijającej się firmy
 Będziesz współpracował z profesjonalistami o dużym doświadczeniu 

 i umiejętnościach

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego 
na adres: rekrutacja@linter.pl

Poszukujemy Dyrektora 
Biura Podróży w Katowicach

SPRZEDAM  
ROWEREK 

DZIECIĘCY  
KOLORU

 ZIELONEGO 

Praktycznie nowy, mało używany. 
Cena: 50zł Proszę o kontakt pod nr 

tel: 660-677-376

Poszukujemy Specjalistę ds. handlowych
 Wymagana duża samodzielność, 

 Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, 

 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego 
na adres: zarzad@mediagold24.pl
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     Nas dwoje...
Romantyczny pobyt dla dwojga. Zrób prezent dla 

swojej ukochanej osoby...

 Cena: 899zł/2 osoby

Pakiet obejmuje:
  niesapodziankę w pokoju:  kosz owoców 

 tropikalnych oraz wino musujące 
  2 noclegi w pokoju 2 osobowym
  2 śniadania*
  obiadokoloację
  romantyczną kolację przy świecach

Ponadto:
  masaż gorącymi kamieniami dla Obojga
  peeling całego ciała dla Niej jednocześnie 

 masaż stóp dla Niego
  2 x 30 min  pobyt w saunie IR z olejkami 

 aromaterapetycznymi
  nielimitowany wstęp do Parku Wodnego OLZA 

 podczas trwania pobytu; z takimi atrakcjami jak: 
 kręta zjeżdżalnia o dł. 70, ścianka wspinaczkowa, 
 dzika rzeka, wodospady płaszczowe, leżaki 
 z masażami w wodzie, jacuzzi, gejzery na środku 
 basenu, brodzik dla dzieci

  korzystanie z saun: fińskich, parowej; groty 
 solno-skalnej

  bezprzewodowy Internet
  parking

Kompleks Zagroń Istebna
 Zaolzie 1588, 43-470 Istebna, Polska  
RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę 
Rezerwacja indywidualna i grupowa 
tel.: +48 33 483 20 35
e-mail: zagron@istebna.org

www.istebna.org

Meridian  
– Centrum Zdrowia i Energii
tel.: + 48 33 483 20 35 
e-mail: meridian@istebna.org

www.meridian.istebna.org

  MAJÓWKA
W ZAGRONIU

Zapraszamy na rodzinną, 
pełną radości i wytchnienia Majówkę

Studio 2 os.
 350zł/2osoby

Dostawka
 70zł/doba/osoba

Apartament 2os.
 420zł/2 osoby

Zagroń-miejsce gdzie cisza raduje…

Pokój 2,3,4 osobowy:
 od 65 zł osoba dorosła (doba hotelowa)
 dziecko do lat 4 BEZPŁATNIE bez świadczeń

Oferta zawiera: 
 nocleg w komfortowym pokoju
 śniadanie
 10% rabat na zabiegi i masaże  

 w MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii
 nielimitowany wstęp do Parku Wodnego  

 OLZA podczas trwania pobytu;
 korzystanie z saun: fińskich,  

 parowej; groty solno-skalnej

 bezprzewodowy Internet
 parking
 wejście do Minizoo
 siłownia
 seanse filmowe
 aerobik
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R ozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 06.05.2013 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 26 numerze Kuriera Polskiego. 

P oprawne hasło krzyżówki z nr 22 to „Z bajki śmiech z prawdy gniew”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Zofia Koźlik z Rudy Ślaskiej.
P oprawne rozwiązanie rebusu z nr 22 to „Pierogi”. Zwycięzcą został Pan Robert Duklas z Sosnowca.
P o odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Kultura

Rebus

 

Krzyżówka

W internecie popularne są 
ostatnio tutoriale  poka-
zujące krok po kroku jak 
zrobić kolczyki czy pier-
ścionki techniką sutaszu. 
W Muzeum Śląskim w 
Katowicach od 26 kwietnia  
będzie można podziwiać 
wystawę, na której będzie 
można zobaczyć orygi-
nalne bałkańskie wyroby 
biżuteryjne, artefakty i fo-
togramy przybliżające kul-
turę albańską w Kosowie. 
Tytuł ekspozycji „Śladami 
Kanonu” oznacza prawo 
zwyczajowe oraz związane 
z nim zasady honoru, go-
ścinności, tolerancji religij-
nej i obowiązków rodzin-
nych charakterystycznych 
dla kultury albańskiej. W 
muzealnych salach zosta-
nie zaprezentowana gro-
madzona od 40 lat kolek-
cja albaników ze zbiorów 
muzeów etnograficznych 

w Warszawie, Poznaniu 
i Krakowie.

W czerwcu w Muzeum 
Śląskim zostaną zorgani-
zowane warsztaty ręcznie 
robionej biżuterii sutaszu, 
którą zobaczyć można bę-
dzie podczas trwania eks-
pozycji „Śladami Kanunu”.

Dzień Wolnej 
Sztuki

Dzień Wolnej Sztuki to ogól-
nopolska akcja muzealna, 
polegająca na tym, że jed-
nego dnia o konkretnej go-
dzinie muzea z całej Polski 
otwierają swoje  sale i umoż-
liwiają zwiedzającym „wol-
ne” zwiedzanie” pięciu wy-
branych obiektów w godzinę. 
W tym roku  do akcji przy-
stąpiło 27 muzeów. W Dniu 
Wolnej Sztuki będzie można 
uczestniczyć także na Śląsku.

W gmachu Muzeum Śląskiego 
w Katowicach  akcja odbędzie 

się 27 kwietnia o go-
dzinie 12, w Galerii 
Malarstwa Polskiego 
1800-1945 oraz w Galerii 
Malarstwa Polskiego po 
1945 r. Przed obrazami  
zgromadzonymi w tych 
miejscach widzowie będą 
się mogli zatrzymać na 
dłużej niż standardowe 8 
sekund, jakie zwiedzają-
cy poświęca podobno na 
zerknięcie na dzieło wi-
szące na ścianie muzeum 
czy galerii. Imprezę or-
ganizatorzy adresują do 
tych, którzy chcą wol-
niej i z większym na-
mysłem kontemplować  
dzieła sztuki, a także 
porozmawiać na ich te-
mat, wymienić wrażenia 
i podyskutować. Na za-
kończenie Dnia Wolnej 
Sztuki w katowickim 
muzeum uczestnicy zo-
staną zaproszeni na małą 
czarną kawę i na podzie-
lenie się  przemyślenia-
mi na temat oglądanych 
obrazów.

Śladami 
Kanunu

MASŁO DO CIAŁA
do skóry wrażliwej,  
z olejem z pestek winogron

 Zapewnia skórze prawidłowąlipo-regenerację. 

 Aktywnie nawilża skórę oraz skutecznie 
 zapobiega nadmiernej utracie wody. 

 Pozostawia skórę gładką i aksamitną w dotyku.

 Działa kojąco i osłaniająco na naskórek. 

 Ma przyjemny, subtelny zapach.

NATURALNY OLEJ Z PESTEK WINOGRON
 – olej otrzymywany z pestek winorośli Vitis vinifera. 
Zawiera kwas linolowy i oleinowy. Jest bogatym źródłem 
flawonoidów i polifenoli. Ma właściwości nawilżające, 
działa łagodząco, wygładza, oraz uelastycznia skórę. 
Zmniejsza skłonność do występowania podrażnień.

 krem na dzień z SPF6
 mleczko do ciała
 masło do ciała
 krem do rąk

Linia 
z naturalnym 
olejkiem z pe-
stek winogron 
obejmuje

1 2 3 4 5 
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28 29
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30 31
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33 34 35 36 37 38
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40 41

42 43 44

45

46 47

POZIOMO: 1-rybi klej, 5-pałeczka dyrygenta, 8-kwitnie tylko raz, 9-spaja blachy nitami, 11-meander, 
12-żytniówka, 15-rzeźbiarz ,syn mikona, 17-np.do prasowania, 20-jednolite tło, 21-nasyp, przypora,  
24-reguła, 25-uchatka patagońska, 28-teren będący pod uprawę drzewów i kwiatow, 29-pojazd 4-kołowy, 
używ. w polsce w XVIII w., 32-miasto w japonii, 33-jams,pochrzyn, 36-łącznik,spójka, 39-esencja,wyciąg, 
42-otawa, 43-brat mojżesza, 45-protoplasta asyryjczyków, 46-manerw w grze w szachy, 47-myszoryjek.

PIONOWO: 1-zakładane w banku, 2-obrządek, 3-niejedna w talii, 4-klatka flmowa, 5-podstawa, 6-zakon 
derwiszów, 7-rozwód u muzułmanów, 10-związek organiczny, stosowany w przemyśle spoż. i perfu-
meryjnym, 13-pierw.chem., 14-pokarm kanarków, 16-komin wulkaniczny, 17-mit.gr.matka perseusza, 
18-bijący organ, 19-gat.  papugi, 21-nogi zająca, 22-miasto w USA, 23-szlafrok, 26-ozdoba architektoniczna, 
27-ojczyzna odyseusza, 30-moneta w grecji, 31-bramka, 34-jaskinia, 35-tlenowiec, 37-dwukołowa taczka, 
38-ryba z kolcem jadowym, 40-dziewosłęb, 41-cięgi, 44-napój marynarzy.

BIUS



 Adrian Leks

aleks@kurierpolski24.pl

Mimo że korzenie tego sportu 
sięgają mroźnej Finlandii, to nordic 
walking przyjął się już w wielu kra-
jach o zdecydowanie cieplejszym 
klimacie. Miał to być całoroczny 

trening dla narciarzy biegowych, 
a obecnie jest to idealne rozwiązanie 
dla fanów sportowego trybu życia. 
- Nordic walking warto uprawiać, po-
nieważ jest idealny dla każdej grupy 
wiekowej, zwiększa spalanie kalorii 
oraz poprawia stabilność postawy 
podczas marszu. Powoduje również  
odciążenie stawów i aktywuje około 

90 proc. masy mięśniowej. Co więcej 
łagodzi lub usuwa sztywność wokół 
barków i szyi. Jest także okazją do 
towarzyskich spotkań - wyjaśnia 
Szymon Słoma, instruktor nordic 
walking. 

Ludzie z kijkami w Alpach

Szymon Słoma zajmuje się nordic 
walking od kilku lat, ale jak wspomi-
na, na początku podchodził do tego 
sportu z dużym dystansem. Pierwszy 
raz zetknął się z nim podczas wyjaz-
du na narty. - Nordic walking zajmuję 
się od kilku lat. Jestem instruktorem 
narciarstwa i często w czasie studiów 
wyjeżdżałem w Alpy, gdzie chyba po raz 
pierwszy zobaczyłem ludzi z kijkami, 
bez nart. Wtedy nawet nie wiedziałem 
jak ta aktywność się nazywa. Od tego 
czasu minęło trochę czasu, a ludzi z kij-
kami przybywało. Nie ukrywam, że 
jako osoba aktywna i raczej szukająca 
mocnych wrażeń do kijków podcho-
dziłem bardzo sceptycznie. Dopiero za 
namową kolegi w 2008 roku poszliśmy 
na jeden z pierwszych kursów. Dopiero 
zakwasy po zajęciach przekonały mnie 
do tej aktywności. Tutaj naprawdę 
można się zmęczyć. Do dziś wszyst-
kim powtarzam, że po pierwszym 
intensywnym marszu poczują swoje 
pośladki i mięśnie ramion, bo w tych 
grupach mięśniowych najczęściej poja-
wia się to przyjemne uczucie zmęczenia 
– opowiada Szymon Słoma. 

Dlatego, jak podkreślają fachowcy, 
błędne jest twierdzenie, że to sport, któ-
ry uprawiają przede wszystkim osoby 

starsze. Ważne w tym wypadku jest 
indywidualne podejście do marszu. - 
Rozpoczynając nasze zajęcia kilka lat 
temu również wychodziliśmy z założe-
nia, że to sport dla seniorów i dla nich 
przygotowywaliśmy trasy, ale już pierw-
sze zajęcia były dla nas zaskoczeniem, 
bo zdecydowana większość osób to były 
osoby w średnim wieku. Dziś możemy 

powiedzieć, że zdecydowanie najwięcej 
osób na zajęciach to osoby z przedziału 
30/50 lat, ale nordic walkng to sport dla 
wszystkich, ponieważ każdy może dosto-
sować intensywność, czyli tempo marszu 
do swoich indywidualnych możliwości. 
Potwierdza to fakt, że na wspólnych 
rajdach i wyjazdach spotykają się osoby 
w każdym wieku, nawet dzieci – zazna-
cza instruktor nordic walking. – Czasem 
widzę, jak mężczyźni, którzy biegają 
uśmiechają się pod nosem, kiedy mnie 
widzą maszerującego z kijkami, ale ja 
nic sobie z tego nie robię. Nordic walking 
przecież naprawdę potrafi dać w kość 
i myślę, że po jednym treningu tacy ra-
dośni już by nie byli – dodaje 28-letni 
Marcin. 

Boom na wiosnę

Po długiej zimie zajęciom z nor-
dic walking w województwie śląskim 
towarzyszy coraz większe zaintere-
sowanie. Ludzie chcą zrzucić zbędne 
kilogramy, a przy okazji sport ten nie 
wymaga dużych nakładów finanso-
wych. - Zwłaszcza w okresie wiosennym 
pojawiają się nowe osoby, który chcą 
spróbować swoich sił. Nordic walking 
jest bardzo tanią aktywnością, ponieważ 
wystarczą tylko kijki i nauka prawi-
dłowej techniki, która zazwyczaj nie 
zabiera więcej czasu niż jedne zajęcia 
z instruktorem – tłumaczy Słoma. 
Janina Wójcicka zdecydowała się na 
nordic walking trzy lata temu i nie 
żałuje swojej decyzji. - Jeżeli nie masz 
czasu na sport, to musisz znaleźć czas na 
chorobę. Myślę, że to jest motywujące, by 
zacząć generalnie się ruszać i uprawiać 
jakikolwiek sport. Dla mnie to po prostu 
wyciszenie się połączone z wysiłkiem 
fizycznym – mówi pani Janina. 

W województwie śląskim miejsc do 
marszów z kijkami nie brakuje. Obok 
biegaczy, amatorzy nordic walking, 
to ludzie, których najczęściej można 
spotkać w parkach i innych terenach 
rekreacyjnych. - Na Śląsku jest bardzo 
dużo miejsc, w których można uprawiać 
nordic walking. Dla nas najlepszymi 
miejscami na pewno są Park Śląski, 
do którego jest blisko z każdej strony 
aglomeracji śląskiej oraz Jura Krakow-
sko-Częstochowska, na którą wybieramy 
się jak tylko planujemy jakieś wyjazdowe 
zajęcia. Często organizujemy takie za-
jęcia wyjazdowe z programem nordic 
walking, bo one również cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem – podsu-
mował Szymon Słoma. 

Dlatego jeżeli macie trochę wol-
nego czasu, chcecie zadbać o swoje 
zdrowie oraz zobaczyć piękne tereny, 
nordic walking wydaje się ideal-
nym rozwiązaniem.
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Nordic walking w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Tę dyscyplinę 
sportu można uprawiać przez cały rok, ale zdecydowanie największe zainteresowanie 
towarzyszy jej w okresie wiosennym.
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Nordic walking - forma rekreacji polegająca na marszach ze 
specjalnymi kijami. W porównaniu do zwyczajnego marszu, 
nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu 
stron, dlatego osoby uprawiające nordic walking w większym 
zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. 
                                                                                      (źródło: Wikipedia)
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