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Koleje Śląskie tną połączenie
i zwiększają ceny biletów

To już pewne. Od 1 czerwca pasażerów czeka rewolucja. Koleje Śląskie zmniejszą liczbę
połączeń. Należy spodziewać się także podwyżek cen biletów.
Od 1 czerwca zmniejszona zostanie liczb
połączeń – o 39 proc. Jak deklaruje Maciej
Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich – podczas
redukcji brano pod uwagę takie aspekty jak:
dostępność alternatywnych środków transportu, koszt obsługi, planowane remonty
i konieczność maksymalizacji liczby połączeń
w godzinach szczytu. Zlikwidowane zostaną
trzy relacje: Bytom – Gliwice, Tarnowskie
Góry - Kalety - Herby Nowe - Kłobuck oraz
Rybnik - Rydułtowy - Kuźnia Raciborska Kędzierzyn Koźle. Z kolei na trasach Gliwice
–Katowice – Częstochowa oraz Katowice
– Tychy zniknie odpowiednio 45 proc. i 39
proc. połączeń. Pasażerowie muszą się również liczyć z podwyżkami cen biletów. Bilety
na najpopularniejszych trasach - do 55 km zdrożeją średnio o 1,20 zł, czyli o ok. 20 proc.
Z kolei średni wzrost cen wszystkich biletów
wyniesie 10 proc. Wycofane ze sprzedaży
zostaną także bilety strefowe. Jak mówi Maciej Zaremba, zmiany są koniecznie. Jeśli nie
zostałyby wprowadzone, spółka byłaby zmuszona ogłosić upadłość. O 25 proc. zmniejszą
się wypłaty członków zarządu Kolei Śląskich.
Na razie złożono u marszałka prośbę o obniżenie wynagrodzeń zarządu. Czy to jednak
pocieszy pasażerów Kolei Śląskich?
Nie wiadomo, kiedy zostanie dokończony most w Mszanie
Autostrada A1 w opałach. Główny wykonawca odcinka do granicy z Czechami schodzi z budowy. Do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wpłynęło oświadczenie firmy Alpine Bau. Wykonawca oświadcza w nim, że nie dokończy budowy mostu
na autostradzie w Mszanie. Most oznaczony
symbolem MA 532 to ostatni budowany
obiekt drogowy na odcinku autostrady A1
między węzłami Świerklany i Mszaną. Most
i jego projekt jest od dłuższego już czasu kością niezgody między Alpine Bau a GDDKiA.
Wykonawca w oświadczeniu stwierdza, że
konstruktywne rozwiązanie sporu jest niemożliwe. Śląski inspektor nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowe wstrzymanie
prac przy budowie mostu przeszło rok temu.
Okazało się, że wcześniej doszło do dwóch
poważnych awarii. W tamtym momencie
rozpoczął się spór między GDDKiA i Alpine
Bau. Firma przekonywała, że projekt mostu
jest wadliwy, choć przez cały czas trwały
prace naprawcze konstrukcji mostu.

Drożej za parkowanie w Tychach

W Tychach zmieniła się nie tylko wysokość
opłat za parkowanie. Dla tyszan wprowadzono także „Kartę mieszkańca”.
2 złote, to stawka za pierwszą godzinę postoju na płatnym parkingu w Tychach. Za
kolejną właścicieli samochodów będę musieli
zapłacić 2,40 zł, za trzecią – 2,80 zł. Za każdą kolejną – 2 zł. Miesięczny abonament na
parkowanie wynosi 50, a kwartalny 135 zł.
Obowiązuje on na wszystkich strefach płatnego parkowania. Od 2004 roku aż do tej pory
opłata za godzinę postoju wynosiła 1,50 zł.
Nowością w Tychach jest „Karta mieszkańca”,
uprawniająca do nieograniczonego postoju
na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy. Korzystać z niej mogą mieszkańcy
miasta, którzy są zameldowani w strefie płatnego parkowania. Miesięczna opłata za kartę
wynosi 15 zł, kwartalna 40 zł, a roczna 150zł.
Wszyscy, którzy chcą uzyskać taką kartę,
muszą zgłosić się do MZUiM z odpowiednim wnioskiem. Należy jednak zaznaczyć,
że osobom zameldowanym pod tym samym
adresem przysługuje tylko jedna karta – niezależnie od ilości samochód, jakie posiadają.
Kolejną nowością jest zwolnienie z opłat parkingowych właścicieli pojazdów z elektrycznym układem napędowym lub tych, których
emisja CO2 nie przekracza 100g/km.
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Rewolucja komunikacyjna w Piekarach Śl. i Mysłowicach?
Za darmo po całym mieście.
Po Żorach kolejne śląskie miasta
przymierzają się do rewolucji
w komunikacji miejskiej. Pikietę
w sprawie bezpłatnych biletów
autobusowych w Piekarach Śląskich poparli niektórzy radni.
Władze miasta nie mówią nie,
jednak przed ostateczną decyzją
chcą skonsultować się z mieszkańcami. Walkę o tańsze i bardziej
komfortowe przejazdy rozpoczęły
też Mysłowice. Sprawę stawiają
na ostrzu noża. Albo będzie lepiej, albo wystąpią z KZK GOP.

do tej myśli, że bezpłatna komunikacja być może zostanie wprowadzona
w ich mieście - opowiada Patryk
Kosela, Sierpień 80. Związkowcy
z Sierpnia 80, którzy w całym regionie promują te same hasła, właśnie w Piekarach Śląskich znaleźli
sprzymierzeńców. Ich akcję poparli
niektórzy miejscy radni. Ale i oni
w darmowej komunikacji upatrują
zysku. - Jest pewna grupa osób, które
pracują w Piekarach Śląskich i nie są
tutaj zameldowane, nie rozliczają się.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla tych osób na pewno byłoby

Na walce o darmową komunikację
miejską zbić można swój własny
kapitał. Tym cenniejszy, że bez znaczących nakładów. – W Piekarach
rozdajemy symbolicznie 100 biletów
mieszkańcom, żeby ich przyzwyczaić

zachętą, żeby tutaj się zameldować
i tutaj płacić swoje podatki - uważa
Tomasz Flodrowski, radny miejski
z Piekar Śląskich.
Kusząca perspektywa już podzieliła mieszkańców. - Darmowa

komunikacja, ale to ktoś musi zapłacić. Chyba, że prezydent będzie
mniej do Warszawy odprowadzał
albo podatki nam podwyższy –
uważa Jan, mieszkaniec Piekar Śląskich. - Przejechałam jedno miasto
i zapłaciłam w dwie strony 7 zł 60
groszy. Jak ja nie pracuję w wieku
50 lat i nie mogę znaleźć pracy, jest
to naprawdę bardzo drogo - dodaje
Krystyna Grajcar. Tanio nie jest,
mimo że miasto do komunikacji,
czyli do kasy KZK GOP, rocznie
dokłada ponad 13 milionów złotych. Władze Piekar stanowcze nie
jednak postulatom związkowców
nie mówią. Przekonują jednak, że
decyzję musi poprzedzić debata publiczna. - Bo to musi być świadomość
tego, że te pieniądze podatników,
które są zgromadzone przez budżet
miasta - przecież budżet składa
się z pieniędzy podatników - będą
skierowane w inny sposób, czyli na
komunikację - podkreśla Janusz
Pasternak, zastępca prezydenta
Piekar Śląskich.
Debata potrzebna nie była w Żorach. Tu już w marcu ogłoszono, że
w mieście jazda będzie darmowa
i to nie tylko dla mieszkańców, ale
i przyjezdnych. - My jesteśmy miastem, które nastawia się na przyciąganie nowych mieszkańców. Mamy
dużo terenów mieszkaniowych, tworzą się miejsca pracy. Zakładamy,

że miasto będzie jeszcze bardziej
atrakcyjne - mówił wtedy Waldemar
Socha, prezydent Żor. Atrakcji podróżnym nie żałują też Mysłowice.
Tym razem zaskakując zapowiedzią
o możliwości wyjścia z KZK GOP.
- Zmiany wynikają głównie z niezadowolenia dotyczącego taboru KZK
GOP, który jeździ po Mysłowicach
oraz centrum przesiadkowego na
Zawodziu. Nie jest to miejsce, w którym w sposób wygodny można się
przesiąść - stwierdza Kamila Szal,
Urząd Miasta w Mysłowicach.
Trzy połączenia z Katowicami
i to nie wszystkie bezpośrednie
przelały czarę goryczy. Mysłowice
już prowadzą rozmowy z konkurencyjnym PKM-em w Jaworznie. KZK GOP jest związkiem dobrowolnym. Związek tworzy 25 gmin, które
z własnej i nieprzymusowej woli go
tworzą. Są odpowiednie procedury,
które pozwalają na wystąpienie ze
związku - informuje Anna Koteras, KZK GOP. W związku, jak to
w związku dobrze jest do momentu,
gdy w kasie wszystko się zgadza.
Darmowa albo choć nieco tańsza komunikacja może zaowocować
szczerym uczuciem podróżnych
do przewoźnika. Miłość ostatnio
już tylko się tli. Po ubiegłorocznych
podwyżkach cen biletów KZK GOP
sprzedał ich dużo mniej. Wpływy
spadły o 8 milionów złotych.

Czas na nowy wizerunek węgla
Kojarzony jednoznacznie
z zanieczyszczeniem powietrza
węgiel zmienia oblicze. Tradycyjne źródło energii może przestać być wrogiem środowiska
naturalnego. Takiego zdania są
śląscy naukowcy z otwartego
Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach.
To największy badawczy projekt inwestycyjny w badawczej
w regionie. Czy wart prawie 162
mln zł ośrodek oczyści brudny
wizerunek węgla kamiennego?

by obraz węgla trochę ocieplić.
- To nam daje pogląd na to jak dobry jest ten węgiel. W związku
z tym ile tego szarego materiału
jest tutaj w węglu, tym lepszy jest
węgiel. Ta jasna część to właśnie
nie najlepsza rzecz - mówi Joanna Badura z Centrum Czystych
Technologii Węglowych. Zespół
nowoczesnych laboratoriów przy
Głównym Instytucie Górnictwa
ma rozwijać i opracow y wać
nowe technologie, dzięki którym spalanie i wydobywanie

Trudne zadanie - odczarowania ciemnego wizerunku węgla
- stanęło przed nowo otwartym
Centrum Czystych Technologii
Węglowych. Krótkie spojrzenie
przez mikroskop w ystarczy,

węgla będzie w stu procentach
ekologiczne. Jednym z głównych
projektów są prace nad nowym
sposobem wydobywania węgla.
Złożony proces ograniczy do minimum rolę górnika. Podziemne

zgazowanie węgla to już nie tak
odległa przyszłość. Upraszczając - węgiel, jeszcze pod ziemią,
będzie częściowo spalany. Gaz,
który w ten sposób powstanie
wydobywać się będzie na powierzchnię i po zmagazynowaniu trafiał będzie do elektrowni.
- Mogłoby zastępować klasyczne
górnictwo, ale tylko w sytuacji takiej, gdzie klasyczne górnictwo nie
ma szans na zastosowanie. Tzn.
w bardzo głębokich pokładach
np. na głębokości 1300 metrów,
czy też w jakiś resztkach, gdzie
klasyczne górnictwo tak ten węgiel
zostawiło - wyjaśnia prof. Krzysztof Stańczyk, Centrum Czystych
Technologii Węglowych.
Dzięki pracy katowickich naukowców sam proces wydobycia
również ma być bardziej „zielony”. Celem jest wykorzystanie
zabójczego metanu do zasilania
urządzeń pracujących pod ziemią.
W pracowniach Centrum Czystych Technologii Węglowych badane są możliwości bardziej efektywnego spalania węgla. - Odpady
paleniskowe, żużle, popioły, które
powstają w procesie spalania
były tak ukształtowane poprzez
dobór odpowiedniego paliwa.
Dobór odpowiednich dodatków
mineralnych aby te odpady, które

dzisiaj nazywamy odpadami stały
się produktami, które mogą być
wykorzystane w innych przemysłach - tłumaczy dr Leokadia Róg,
Centrum Czystych Technologii
Węglowych. Robi się to choćby
w Elektrowni Łaziska. Pilotowa
instalacja skrupulatnie wychwytuje dwutlenek węgla zanim ten
trafi do atmosfery. - Technologia,
którą stosujemy tutaj jest znaną na
świecie. Natomiast w europejskich
firmach węglowych, energetycznych nie zastosowano ją w wielkiej
skali, żeby wychwytywać spaliny
z elektrowni rzędu 1000 MW - zaznacza Stanisław Tokarski, prezes
Tauron Wytwarzanie.
Nowatorska instalacja kosztowała blisko 9 milionów złotych.
Jak mówi publicystka ekonomiczna, Maria Trepińska - technologiczny wyścig zbrojeń może przynieść efekt odwrotny - wzrost cen
węgla, a co za tym idzie energii
elektrycznej. - Należałoby raczej
pójść w kierunku obniżania kosztów wydobycia, żeby polski węgiel,
śląski węgiel był konkurencyjny,
żeby nie było mowy o zamykaniu
kopalń. A ostatnio coraz głośniej
w kręgach ministerialnych o tym
się mówi - choć według wielu nie
jest to do końca czysta zagrywka.
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Nowe Muzeum Śląskie prawie gotowe
Jedna z największych inwestycji już na finiszu. Nowa siedziba
Muzeum Śląskiego prawie gotowa.
To jak projekty nowej siedziby
Muzeum Śląskiego zostały zrealizowane sprawdzali m.in. jej architekci i przedstawicie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kompleks budynków kosztował bagatela 324 miliony złotych.
Sale wystawowe usytuowane są
kilkanaście metrów pod ziemią.
Już w czerwcu skończą się prace
budowlane. Latem rozpocznie się
wielka przeprowadzka dzieł sztuki.

gdzie pod nami znajduję się cała
konstrukcja i główne sale muzeum
- mówi Grzegorz Tymich, dyrektor
kontraktu, Budimex. Na dole robi
się jeszcze ciekawiej. 16 metrów pod
ziemią, do wykorzystania 25 tysięcy
metrów kwadratowych powierzchni
użytkowej. Powierzchni, która już
wkrótce zapełni się sztuką i to nie
tylko undergroundową. Latem
rozpocznie się wielka muzealna
przeprowadzka. - Urządzenie
wystaw stałych, meblowanie,
wyposażanie obiektu. Tak że
zakładamy, że od sierpnia przez

PNa górze w pełnym słońcu stoją już tajemnicze szklane domy. - Są
to glass boxy i tego będę się trzymał.
Natomiast my stoimy na dachu,

kilka miesięcy do końca roku takie
prace już wewnątrz muzeum będą
prowadzone - oznajmia Łukasz
Dziąbek, Muzeum Śląskie.

Teraz kosmet yczne prace
prowadzą tu jeszcze budowlańcy. W czerwcu budynek w stanie
surowym zostanie oddany. To
architektoniczna perełka, zgodnie
twierdzą znawcy tematu. A projekt
autorstwa austriackich architektów
jest bardzo oryginalny. - Wszystkie
zespoły pozostałe, które przegrały ten
konkurs chciały zrobić wielki gmach,
tylko Austriacy pomyśleli właśnie
odwrotnie, w sposób taki oczywisty.
Ja się dziwię, że tylko oni na to wpadli, żeby schować to pod ziemię, bo
to jest teren byłej kopalni, na tym
polega jakby cała siła tego konceptu - zaznacza Robert Konieczny,
architekt. Jedna z największych
inwestycji kulturalnych w Polsce
kosztowała bagatela 324 miliony złotych i nie były to zdaniem
przedstawicieli Ministerstwa Kultury pieniądze wyrzucone w błoto.
- Robi wrażenie, że jest się 16 metrów
pod ziemią. Niezwykle doświetlony
i ciekawy projekty architektoniczny,
bardzo nowoczesny. Oczywiście teraz
jest pytanie w jaki sposób będzie to
współpracować z wystawą - mówi
Monika Smoleń, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury.
Nad tym czuwać będzie już
nowy dyrektor Muzeum Śląskiego.

- Bardzo istotne jest również to
jaką wizję kandydat na dyrektora
muzeum zaprezentuje. Ważne jest
w jakim kierunku będzie chciał prowadzić muzeum i co dla niego jest
istotne w kierowaniu tą placówką
- podkreśla Aleksandra Marzyńska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Konkurs został
rozpisany, po tym jak w atmosferze
politycznego skandalu z posadą
musiał pożegnać się dotychczasowy
dyrektor Muzeum - Leszek Jodliński. Jego odejście było jedna z przyczyn zerwania sejmikowej koalicji
RAŚ-u z Platformą Obywatelską.
Architektów jednak polityka w ogóle
nie interesuje, bardziej sztuka, także
ta budowlana. Nowatorska myśl, co
prawda austriacka, ale wykonanie
made in Poland. Za kilka lat nikt
nie będzie już pamiętał o problemach finansowych wykonawcy
i kilkumiesięcznym poślizgu budowlańców. - Jestem pełen podziwu
i gratuluję, tego jak zostało to wykonane z uwagi na trudności, które
tutaj były i czas, który mieliśmy do
dyspozycji - uważa Florian Riegler,
architekt, który zaprojektował nową
siedzibę Muzeum Śląskiego. Dla
zwiedzających muzeum zostanie
otwarte w przyszłym roku.

roku, oprócz Brudzowic pozytywnie zweryfikowano już zmianę
ograniczenia prędkości w trzech
miejscach. W Kroczycach, Wrzosowej i Pyskowicach. Wszędzie
próg prędkości podwyższono. Ale
jak podkreślają policjanci, można
również ją także obniżyć. - Dzieje
się to w przypadkach, gdy na takim odcinku dochodzi do zdarzeń
drogowych, w szczególności do
tragicznych. Jest np. skrzyżowanie,
przejście dla pieszych i wtedy policjanci opiniują takie zmniejszenie
prędkości - wyjaśnia podkom.
Mirosław Dybich, Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Katowicach.
Ograniczenie i to znaczne,
może zostać w prowadzone
w centrach miast Unii Europejskiej. Wszystko dzięki inicjatywie
„30 kilometrów na godzinę - ulice przyjazne życiu”. Pomysł ma
doprowadzić do zmniejszenia
liczby wypadków oraz pomóc
lepiej chronić środowisko. Z tym
drugim postulatem, nie chce się

zgodzić wielu kierowców, wśród
nich Paweł Dłubacz, właściciel
ośrodka szkolenia. Według niego,
wolna jazda, zamiast pomagać szkodzi. - Jazda 30 km/h, wiąże
się z jazdą na niższych biegach.
A wiadomo, spalanie wtedy jest
większe i emisja CO2 też jest większa – uważa Paweł Dłubacz. Jednak
od inicjatywy, do wprowadzenia jej
jako obowiązującego prawa droga
daleka. Specjaliści podkreślają, że
cały proces, może trwać nawet
kilka lat. - Pomysł taki - w postaci
dyrektywy - będzie musiał przejść
całą drogę legislacyjną. Przez
Parlament Europejski, przez Radę
Unii Europejskiej i dopiero po przyjęciu, i zaakceptowaniu wszedłby
w życie - tłumaczy prof. Genowefa
Grabowska, była eurodeputowana,
Uniwersytet Śląski.
Pomysł przez Komisję Europejską, być może zostanie zaakceptowany. Problem będzie akceptacja
ograniczenia prędkości wśród tych,
którzy muszą się mu poddać.

Kierowco, noga z gazu!
To urzędnicza regulacja prędkości. Trzydzieści kilometrów na
godzinę w centrum miast? Nie jest
to wykluczone. Z taką inicjatywą
wyszły europejskie organizacje
ekologiczne. Żeby sprawą zajęła się
Komisja Europejska, inicjatorzy
muszą zebrać milion podpisów. To
jednak przyszłość dużo bardziej
odległa od tego co dzieje się na naszych drogach. Trwa weryfikowane
ograniczeń prędkości. Już są tego
pierwsze efekty. Limity częściej
rosną niż są obniżane.

Na drodze krajowej numer
jeden w Brudzowicach już wkrótce będzie można jechać sto kilometrów na godzinę. Wszystko
poprzez wspólne działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz śląskiej policji.
Bo zażalenie na znaki drogowe,
może złożyć każdy. - Wszystkie
takie zgłoszenia są analizowane
i na podstawie dokonanych analiz
weryfikowane, wprowadzane lub
odrzucane - mówi Marek Prusak,
GDDKiA w Katowicach. W tym

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z
Ruda Śląska wraca do GZM-u
Najpierw nie dopilnowali procedur, teraz naprawiają. Radni z Rudy Śląskiej chcą powrotu
ich miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Aby Ruda Śląska mogła powrócić na łono GZM, radni podjęli w tej sprawie
uchwałę na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Przyjęty dokument kończy zamieszanie formalne wywołane zaakceptowaniem przez
Radę Miasta zmian w statucie GZM zwykłą, a nie jak nakazywały to przepisy - bezwzględną większością głosów. Właśnie to
niedopatrzenie spowodowało wykluczenie
miasta z Metropolii Silesia. Rudzie Śląskiej
z GZM po drodze. Chociażby w sprawie
wspólnego z Chorzowem, Zabrzem i Świętochłowicami utrzymania Drogowej Trasy
Średnicowej. Dlatego radnym zależało, aby
do GZM wrócić po tym, jak miasto związek
opuściło. Ruda Śląska straciła członkostwo
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym
z powodu zapisów artykułu 36. statutu GZM.
Mówi on, że jeżeli gminy w ciągu 6 miesięcy
od przyjęcia zmian w statucie przez Zgromadzenie Ogólne GZM, nie zaakceptują ich
stosownymi uchwałami, to tracą członkostwo
w związku. Wprawdzie Ruda Śląska podjęła
uchwałę w tej sprawie, ale zrobiła to zwykłą,
a nie bezwzględną większością głosów.
Podobne „wypadki przy pracy”, zdarzyły się
radnym Mysłowic i Piekar Śląskich. Podjęta
uchwała nie sprawia jednak, że Ruda Śląska
„z automatu” staje się członkiem Związku.
Zgodnie ze statutem GZM władze Rudy Śląskiej muszą bowiem najpierw jeszcze złożyć
odpowiedni wniosek, a zgromadzenie GZM
musi podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie.

Po tragicznym pożarze w Jastrzębiu-Zdroju

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok czterech
z pięciu ofiar pożaru do jakiego doszło w Jastrzębiu-Zdroju, wynika że zatruli się tlenkiem
węgla. Sekcja matki i trojga jej dzieci została
przeprowadzona w zeszłym tygodniu. Prokuratura czeka teraz na protokół biegłego,
planuje także zlecić dodatkowe badania. Nie
wiadomo na razie, co było przyczyną pożaru
w domu, w którym mieszkała siedmioosobowa rodzina. Do pożaru doszło w nocy. Ogień
rozprzestrzenił się na niewielkiej przestrzeni
około 15 metrów kwadratowych. Paliła się
część schodów i szafa. W wyniku pożaru
zmarło pięć osób. Na miejscu zginęła 18-letnia najstarsza córka, jej czteroletnia siostra
w trakcie udzielania pomocy. W szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju zmarły dwie kolejne ofiary pożaru: 10-letni chłopiec i 40-letnia matka dzieci.
Do tego doszła informacja o śmierci 13-latki
w szpitalu w Cieszynie.
Nowe nabytki śląskiego Zoo
Śląskie Zoo nie zwalnia tempa w powiększaniu swojej kolekcji zwierząt. Po sprowadzeniu
flamingów oraz samicy wydry, przyszedł czas
na kolejnych nowych mieszkańców. W ZOO
zagościł samiec adaksa. Póki co jeszcze czuje
się niepewnie w nowym miejscu i z tego powodu jak na razie oglądać go można w boksach, wewnątrz pawilonu antylop. Do Chorzowa wróciły też oryksy szablorogie, które
swego czasu z powodzeniem hodowane były
w śląskim zoo. To rzadkość - są to bowiem
zwierzęta wymarłe na wolności i - podobnie
jak w przypadku adaksów — dla gatunku
tego prowadzony jest Europejski Program
Hodowlany EEP. W Chorzowie wszystkie trzy
osobniki przebywają na tymczasowym wybiegu, ale gdy tylko ukończone zostaną wybiegi
wokół nowego pawilonu żyraf, antylopy tam
zamieszkają. Na przeprowadzkę poczekają
natomiast sowy. To z powodu przychówku.
Zarówno płomykówki, jak i puszczyki uralskie
dochowały się młodych. Radość jest duża,
ponieważ para została skojarzona stosunkowo niedawno i dopiero po raz pierwszy przystąpiła do lęgów. Pozostałe gatunki sów już
wkrótce będą kolejno zasiedlały swoje nowe
woliery, natomiast płomykówki oraz puszczyki uralskie pozostaną w starych wolierach do
czasu, kiedy młode podrosną i będzie je można przenieść.
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Zapowiedź owocnej współpracy
I Polsko-Serbskie Forum Gospodarcze organizowane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, Konsulat Republiki Serbii w Czeladzi i Agencję Kreatywnego Rozwoju
Regionalnego BALKAN odbyło się 16 maja w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jednym z głównych partnerów wydarzenia była ﬁrma Linter S.A.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu polskiego i serbskiego.
Ze strony serbskiej byli to m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Verica
Kalanović, Sekretarz Rady Państwa
Dejan Popović, ze strony polskiej
zaś Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowca, oraz Wojewoda
Śląski Zygmunt Łukaszczyk. – Nigdy nie myśl o tym co stracisz jeśli
spróbujesz. Myśl o tym co uzyskasz
jeśli ci się uda. Takie motto powinno
przyświecać wszystkim politykom
i przedsiębiorcom. Według danych
Ministerstwa Gospod arki obroty
towarowe pomiędzy Polską a Serbią
w ubiegłym roku osiągnęły wartości
470 mln. euro. Jest to wzrost o 22%
w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto Polskę i Serbię łączy
umowa rządowa o współpracy gospodarczej podpisana 1 czerwca
w 2011 roku. Jej podpisanie nie
tylko stwarza ogromną szansę dla
regionu, ale przede wszystkim jest
okazją do wzajemnego zbliżenia
gospodarczego oraz zbudowanie
odpowiedniego klimatu dla wymiany

Investment and Export Promotion
Agency

gospodarczej i handlowej- mówił
Zygmunt Łukaszczyk.
Głównym celem zorganizowania Forum było przedstawienie informacji
na temat serbskiej gospodarki oraz
możliwości inwestycyjnych w tym
kraju. Do Katowic przyjechali m.in.
przedstawiciele serbskiej agencji rządowej zajmującej się inwestycjami

zagranicznymi i promocją eksportu
oraz przedstawiciele firm i instytucji tamtejszej gospodarki. -Serbia
znajduje się w dogodnym położeniu geograficznym- łączy wschód
z zachodem Europy. Według badań
z 2012 roku, nasz kraj bardzo się
rozwinął pod względem gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat.
Prognozy na 2013 rok pokazują, że

ten wzrost będzie dalej występował.
Najwięcej firm decydujących się na
inwestowanie w naszym kraju, pochodzi z UE i z roku na rok dołącza
ich coraz więcej. Wiele z tych przedsiębiorstw pochodzi z polski, dlatego
nawiązanie i pielęgnowanie przez nas
pozytywnych relacji biznesowych
jest niezwykle ważne- podkreślał
Rados Gazdić, przedstawiciel Serbia

Podczas pierwszego Forum uwaga skoncentrowana była przede
wszystkim na przemyśle i górnictwie. Przedstawiciele polskich firm
produkujących sprzęt dla górnictwa
i przemysłu mieli okazję zapoznania
się z członkami zarządu większości
serbskich kopalń, jak i potencjalnych partnerów produkcyjnych.
W ramach spotkania zaplanowano
również panel dyskusyjny dotyczący
praktycznej strony inwestycji w Serbii
oraz eksportu do tego kraju. -Kiedy
słyszymy „Śląsk”, myślimy przede
wszystkim o górnictwie, hutnictwie
czy energetyce. To jest mit, który utarł
się na przestrzeni wielu lat historii
województwa. Nie uważam jednak
by w tych stereotypach było coś
złego. Istnieje jednak zdecydowanie
więcej obszarów działalności, które
możemy zaproponować. Podobnie
jest po stronie serbskiej. Zorganizowanie I Forum Gospodarczego
jest zatem zapowiedzią naszej owocnej współpracy.

Czego się boją śląscy studenci?
Przebadano 498 studentów śląskich uczelni: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Wychowania Fizycznego.

foto: Dominik Gajda

59 procent kobiet oraz 41 procent mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 24 lata. Przy okazji wyłonił się pewien obraz śląskiego studenta.

Studenci podczas początki Juwenaliów w Rybniku

Antoni Strzelecki
Okazało się, że największe obawy
wśród studentów wywoływała śmierć
najbliższych oraz własna ciężka choroba. Najmniej lęków wywołuje najbliższe
otoczenie społeczne ankietowanych.
To znaczy, że ufamy osobom z uczelni, akademika, grupy rówieśniczej.
U młodych kobiet większe obawy
zaobserwowano z powodu przyszłego
wychowywania dzieci, starości, śmierci

najbliższych, a także własnej śmierci czy
ciężkiej choroby.
Jakie są najczęstsze reakcje organizmu w sytuacji lęku? Pocenie się, trudności z koncentracją oraz problemy ze
snem. Ciekawostka - kierunek studiów
istotnie wiąże się z reakcją badanych na
lęk. Studenci medycyny przykładowo
częściej niż studenci UŚ wskazywali na
pocenie się, mieli też więcej problemów
z mówieniem. Z kolei studenci AWF-u
rzadziej zaznaczali bóle głowy w reakcji

na lęk od studentów medycyny. Mieli
też mniej problemów ze złapaniem
oddechu. Z kolei przyszli lekarze mieli
więcej problemów z pamięcią niż przyszli wuefiści!
Przyszli absolwenci studiów medycznych w porównaniu do studiujących
prawo czy wychowanie fizyczne odczuwają mniejsze obawy o znalezienie pracy.
Młoda osoba z dyplomem lekarza pracę
znajduje od razu, czego nie mogą powiedzieć absolwenci innych kierunków.
Co ciekawe, nie ma różnic między kobietami i mężczyznami w tej
kwestii, co znaczy o wysokim stopniu
emancypacjo młodych kobiet, a także
o zmianie ról rodzinnych. Kiedyś mężczyzna zarabiający mniej niż partnerka
był obiektem drwin i odczuwał z tego
powodu dyskomfort. Współczesnym
młodym mężczyznom nie przeszkadza
pozostawanie bez pracy czy zarabianie
mniej niż partnerka.
Przy okazji badania poznaliśmy nie
tylko obawy młodych ludzi, ale też wyłonił się pewien portret śląskiego studenta.
Młodzież musi zmagać się z konsumpcjonizmem, przymusem przyjemności i szczęścia, kultem ciała i wyglądu

oraz szybkim tempem życia. Kto nie
nadąża za tymi wymaganiami, naraża
się na śmieszność, lekceważenie, a nawet
odrzucenie. Jednocześnie zwiększa się
u niego ryzyko wystąpienia depresji,
stanów lękowych czy zachowań autodestrukcyjnych. Przypadki depresji i nerwic dotyczą już prawie połowy pacjentów
(41 proc.), a zaburzenia psychiczne na tle
uzależnień diagnozowane są u 21 proc.
Wśród studentów istnieją dość wysokie
poziomy stanów lękowych, niestety niechętnie korzystają oni z pomocy lekarza
rodzinnego, psychiatry czy psychologa.
Konsekwencji jest wiele: obniżenie wyników w nauce, pogorszenie samopoczucia
i relacji z innymi. Nasuwa się poważny
wniosek - konieczność wprowadzenia
profilaktyki zdrowia psychicznego na
wyższych uczelniach oraz zainicjowanie
kursów aktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem.
A jak nasi żacy radzą sobie ze
stresem? 45 proc. rozmawia z osobą
bliską, 24 proc. uprawia sport, 13 proc.
z nikim się nie kontaktuje i z nikim nie
rozmawia, 10 proc. sięga po alkohol, 8
proc. nie robi nic, czekając aż trudności
same miną...

Dla większości młodych dorosłych
priorytetem są rodzina, dzieci, praca
zawodowa, a także wykształcenie. Priorytetem dla studentów jest założenie rodziny i posiadanie dzieci, co deklarowało
prawie 62 proc. badanych.
Co smutne, chociaż Polacy należą do
najbardziej wykształconych w Europie,
to studia nie dają pewności na znalezienie pracy. Prognozuje się, że w 2013
roku aż 30 procent absolwentów może
być bez pracy! Osoby kończące naukę
doświadczają negatywnych emocji: lęku,
niepewności, frustracji.
Absolwentów dotyka tzw. kryzys
ćwierćwiecza. Bo mają 25 lat na karku,
dyplom w kieszeni i niepewność dotyczącą dalszej życiowej drogi. Naukowcy
podkreślają też ciemne strony młodości. Należą do nich: nadumieralność
mężczyzn w wieku 20-24 lat, wysoki
wskaźnik samobójstw osób w wieku 2029 lat, wspomniany wskaźnik bezrobocia
i ubóstwo.
Korzystałem z publikacji "Lęk - nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci" pod
redakcją prof. Jadwigi Jośko-Ochojskiej, wydanej
przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
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Korupcja

źródło: KMP Katowice

Chcieli dorobić, a teraz mogą traﬁć do więzienia. 16 strażników
miejskich z Katowic zostało zatrzymanych przez policję. Łącznie
mają usłyszeć ponad 800 zarzutów korupcyjnych.

Z at r z y ma n ia dot ycz y ł y
st ra żni ków referat u r uchu
drogowego. Informację o możliwości popełnienia przestępstwa policjantom przekazało
kierownictwo straży miejskiej

w Katowicach. Strażnicy są
podejrzani o przyjmowanie łapówek w zamian za odstąpienie
od czynności służbowych. Jak
ustalili policjanci, podczas służby zatrzymanych funkcjonariuszy mogło dojść do co najmniej
kilkuset przypadków przyjęcia
łapówek. - Policja zatrzymała 16
strażników miejskich z Katowic.
Śledztwo było prowadzone od
stycznia tego roku. Zarzuty dotyczą brania łapówek w zamian
za odstąpienie od nałożenia blokady lub ukarania mandatem
właścicieli źle zaparkowanych
samochodów. Do korupcji miało
dochodzić od lipca 2012 do lutego

tego roku. Kwoty łapówek wahały
się od 20 do 300 zł. Strażnikom
zostaną przedstawione 803 zarzuty – informuje Marta Zawada-Dybek, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Katowicach.
Podejrzenia kierownictwa
straży miejskiej funkcjonariusze wzbudzili prawie rok temu
-zwłaszcza ci, którzy pełnili
służbę w referacie drogowym.
- Część osób zatrzymaliśmy
w domach, część była zatrzymana w siedzibie straży miejskiej,
gdzie funkcjonariusze, którzy
mieli przyjść na służbę stawili
się - mówi Jacek Pytel, rzecznik
KMP w Katowicach.

źródło: KMP Katowice

w Straży Miejskiej

Zatrzy manie strażników
nie zdezorganizowało pracy
straży miejskiej w Katowicach,
ponieważ zatrudnionych jest
tam w sumie 140 osób. Władze
miasta szybko odniosły się do
korupcji w straży miejskiej. Urząd Miasta deklaruje dalszą,
pełną współpracę w celu całkowitego wyjaśnienia tej sprawy.
Mimo tych zatrzymań, straż
miejska w Katowicach normalnie funkcjonuje – podkreśla Jakub Jarząbek, rzecznik Urzędu
Miasta w Katowicach.
Natomiast sami zainteresowani afery nie komentują.
O tym, czy katowiccy strażnicy

zostaną zatrzymani w areszcie
zdecyduje Prokuratura Okręgowa w Katow icach. Przez
dwa dni strażnicy byli przesłuchiwani. Za przyjmowanie
łapówek grozi im do 10 lat
pozbawienia wolności. Śledczy przyznają, że sprawa ma
charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
To druga, tak duża afera
kor up c y jn a w for m a c ja c h
straży miejskiej w województwie śląskim na przestrzeni
ostatnich dwóch lat. Nieco
ponad roku temu 16 strażników zatrzymano w Dąbrowie
Górniczej. (AL)

Książki nieustraszonych podróżników
Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
Czytanie książek podróżniczych zastępuje nam podróżowanie palcem
po mapie i marzenie o poznawaniu
innych kultur i odległych miejsc, które
podziwiamy na zdjęciach w Internecie,
w telewizji w programach prowadzonych przez znanych globtroterów albo
na wakacyjnych fotografiach znajomych. W ostatnich latach pojawiło
się mnóstwo blogów podróżniczych
pisanych przez znawców, telewizyjnych dziennikarzy specjalizujących
się w relacjach z różnych egzotycznych
zakątków świata, ale i przez amatorów, którzy oprócz zdjęć zamieszczają
tam opisy swoich wrażeń z wyjazdów do najodleglejszych miejsc na
kuli ziemskiej.
Największy popyt jest na wydawnictwa poradnikowe, w których autor
objaśnia nam jak najtaniej i najlepiej
podróżować, podając szereg sposobów
ułatwiających poruszanie się w obcych
kulturowo miejscach.

Ciekawością świata i chęcią poznawania miejsc, w których nas jeszcze nie
było, tłumaczyć można popularność
relacji tak znanych dziennikarek jak
Monika Witkowska (autorka „Z plecakiem przez świat” i „Kursu Arktyka”)
i Martyna Wojciechowska (autorka
serii „Kobiety na krańcu świata”) czy
kontrowersyjnych obieżyświatów jak
Wojciech Cejrowski, podróżujący nieodmiennie boso i w hawajskiej koszuli.

Prawdziwą podróżniczą gwiazdą,
która mocno udziela się medialnie,
opowiadając też przy okazji o swoich
osobistych problemach (gwałt którego doświadczyła jako bardzo młoda

osoba, próby samobójcze, bulimia)
jest też była żona Wojciecha Cejrowskiego, Beata Pawlikowska, której
książki dosłownie znikają z półek
i cieszą się ogromnym powodzeniem
wypożyczających w bibliotekach.
Dwadzieścia lat temu Beata Pawlikowska pracowała nielegalnie jako
sprzątaczka w hotelu dla bezdomnych
w Londynie. Latem ubiegłego roku
wróciła do stolicy Anglii za zaproszenie Komitetu Igrzysk Olimpijskich,
od którego dostała złotą pochodnię,
oficjalny biały strój i pobiegła w sztafecie z ogniem olimpijskim. „Kiedyś
byłam Kopciuszkiem, dzisiaj jestem
królową”, twierdzi Pawlikowska, podróżniczka, która jako pierwsza biała
kobieta przeszła na piechotę dżunglę
Darien, na pograniczu Panamy i Kolumbii Już w czerwcu ukaże się jej
najnowsza książka z blondynkowej
serii „Blondynka w Londynie”.
Szczególny charakter mają książki
podróżnicze, które w lekki i zabawny sposób pokazują nam uroki
miast, w których obcokrajowiec
niespodziewanie odkrywa swoje
nowe miejsce na ziemi. Przykładem
może być seria „Merde” Stephena
Clarke’a, w której alter ego pisarza,
Brytyjczyk Paul West („połączenie

Hugh Granta z Davidem Beckhamem”) rusza na podbój Paryża,
w którym zamierza założyć… typową
angielską herbaciarnię. Oczywiście
we Francji wszystko go denerwuje,
a najbardziej sami Francuzi. Tytuł
wydanej w ubiegłym roku książki
Clarke’a „1000 lat wkurzania Francuzów” mówi wiele o tym jak typowy
Anglik postrzega Francuzów…
Irlandzka aktorka Carol Drinkwater (słynna Helen z serialu „Wszystkie
stworzenia duże i małe”) jest autorką
bestsellerów z oliwkowej serii, w których z pasją opisuje swoje przygody
i podróże związane z chęcią przywrócenia do życia zaniedbanej oliwkowej farmy, którą kupiła w Prowansji.
Zamiast dochodowych urodzajnych

drzewek oliwnych, o których marzyła, dostaje w spadku dziki pustoszące ogród, wyjątkowo złośliwe
szkodniki, francuską biurokrację,
stukniętego sąsiada strzelającego do
jej psów i ogrodnika, który tylko czeka, by uciec do stęsknionej rodziny
w Afryce. W końcu zmęczona tym
wszystkim decyduje się na szaloną
16-miesięczną podróż wokół Morza
Śródziemnego do kolebki prastarej
cywilizacji, aby znaleźć najstarszą
oliwkę na ziemi, której poszukiwanie
opisuje w książce „Powrót na oliwkową farmę”.
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Lepiej zapobiegać niż leczyć

Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
Panie profesorze, jakie są najgroźniejsze i najczęściej występujące rodzaje
nowotworów w Polsce?
- Zarówno w Polsce jak i Czechach, czy
innych krajach Europy Środkowej, jest to
niewątpliwie rak skóry, który jest na pierwszym miejscu i to zarówno wśród kobiet jak
i mężczyzn. Na drugim miejscu, jeśli chodzi
o liczbę zachorowań, jest rak jelita grubego,
i tu również możemy mówić o tym, iż dotyka
on zarówno kobiet jak i mężczyzn. Trzecie
miejsce w tej statystyce jest już odmienne i dla
kobiet, wśród których najwięcej zachorowań
jest na raka piersi i na raka szyjki macicy,

i dla mężczyzn, wśród których największym
zagrożeniem jest rak płuc i rak prostaty.
Panie profesorze, dlaczego rak jelita
grubego jest aż tak często występującym
nowotworem i dlaczego, jeśli chodzi o ten
typ nowotworu, to jest on na drugim
miejscu, choć różne kampanie w mediach nagłaśniają konieczność głównie
profilaktyki zachorowań na raka piersi
i prostaty?
- Rzeczywiście może o raku jelita grubego mniej się mówi, ale zarówno w Polsce
jak i Czechach jest to poważny problem.
Przyczyną licznych zachorowań może być
tu niezdrowy tryb życia i Czechów i Polaków, a więc to, że żyją w tych krajach

niezdrowo, niezdrowo się odżywiają, jedzą
zbyt dużo tłuszczu, smażonego, pieczonego,
spożywają zbyt dużo alkoholu. W tych krajach nawyki żywieniowe są fatalne. Mało
owoców i warzyw jest w jadłospisach i Czechów i Polaków. Ponadto nie poświęcamy
zbyt dużo czasu, energii i pieniędzy, żeby
o siebie zadbać. Ludzie wolą kupić lepszy
samochód, zbudować ładniejszy dom, nawet wydać pieniądze na swojego kota, niż
zająć się swoim zdrowiem. Jeść powinniśmy
z umiarem, to samo z piciem, zalecane jest,
aby zbliżyć się w jadłospisie do kuchni śródziemnomorskiej, gdzie jest dużo owoców,
warzyw, ryb, oliwy, a zarówno w Polsce jak
i w Czechach ludzie wolą tłuste czerwone
mięso i ciężkostrawne jedzenie. Jednak tak
do końca nie znamy wszystkich powodów
zachorowania na raka jelita grubego. Niemcy,
którzy przecież jedzą tłuste golonki, kiełbasy
i piją dużo piwa, mają problemy z otyłością,
a w statystykach zachorowań na nowotwór
jelita grubego znajdują się na dalszym miejscu
po Czechach i Polsce. Gdybyśmy wiedzieli co
jest przyczyną zachorowania na raka jelita
grubego, można by skutecznie go leczyć. Niestety, tak do końca tego nie wiemy. Na pewno
zwiększa także możliwość zachorowania na
raka palenie papierosów.

- Dokładnie. Na 17 zgonów z powodu raka płuc 16 z nich spowodowane
jest paleniem, ale palenie negatywnie
wpływa też na cały organizm i przyczynić się może do zachorowania na
jakikolwiek rodzaj nowotworu, włącznie z rakiem jelita grubego. W Polsce
jest szczególnie popularne palenie
i wśród kobiet i wśród mężczyzn, gdyż
jest przyzwolenie społeczne na palenie
i spotkanie na polskiej ulicy kobiety,
która pali, nie jest wyjątkiem. Dla mnie
taki widok kobiety z papierosem jest
fatalny, bo uważam, że oprócz tego,
że kobieta szkodzi swojemu zdrowiu,
to papieros w ręce po prostu do niej
nie pasuje.
Jak bardzo wzrasta ryzyko zachorowania na raka po 40 roku życia,
zwłaszcza wśród kobiet?
- Ogólnie trzeba powiedzieć, że
z rosnącym wiekiem rośnie ilość zachorowań na raka. Kobieta w wieku
powyżej 40 lat jest 20 razy bardziej zagrożona zachorowaniem na nowotwór,
niż dziewczyna w grupie wiekowej
15-19 lat, kiedy to liczba zachorowań
na raka jest najmniejsza. Kobiety po
40 roku życia powinny zwracać szczególną uwagę na to, aby się badać,
gdyż zachorowalność w tej właśnie
grupie wiekowej jest duża. Przykładowo

Palenie jest zatem czynnikiem, który
wpływa także na zachorowania na raka jelita grubego, a nie tylko na nowotwór płuc?

w grupie kobiet w wieku 40-45 lat na
raka piersi choruje 25 proc. kobiet, na
raka szyjki macicy również 25 proc.,
a na raka skóry 17 proc. z ogólnej liczby
nowotworów u kobiet w tej grupie. To
bardzo dużo. Na to wszystko, prócz
indywidualnych predyspozycji genetycznych, składają się i nawyki żywieniowe
i wpływ środowiska...
Czy w grupie wiekowej kobiet
powyżej 60 roku życia to ryzyko jest
takie samo?
- W tej kategorii statystyki mówią,
że nieco się te proporcje zmieniają. Na
pierwszym miejscu wśród nowotworów
jest w tej grupie rak skóry, stanowiący
21 proc. ogólnej liczby zachorowań na
raka u kobiet po 60 roku życia. Na drugim miejscu największym zagrożeniem
jest rak piersi, który dotyka 17 proc.
sześćdziesięciolatek, zaś na trzecim rak
jelita grubego, na który choruje 13 proc.
Panie profesorze, co zatem możemy zrobić, aby zminimalizować
ryzyko zachorowania?
- Ważna jest przede wszystkim profilaktyka. Ponadto warto zapoznać się
z Europejskim Kodeksem Przeciwko
Rakowi, który przyjęła Europejska
Komisja Zdrowia i zalecenia w niej
zawarte, trzeba by wziąć sobie do serca.
źródło: sxc.hu

foto: Irena Kiziniewicz

O konieczności proﬁlaktyki chorób nowotworowych rozmawialiśmy z profesorem chirurgii,
onkologiem, prekursorem chirurgii małoinwazyjnej – Stanislavem Czudkiem.

Dziękuję za rozmowę.

Dzieci tworzą okładki dla śląskiej muzyki
Antoni Strzelecki
Okładka trzeciej części kompilacji
„Sealesia” to czekająca na wypełnienie kolorowanka, zainspirowana tradycyjnymi
marynarskimi tatuażami. Projektantka
Marta Frank zaprosiła do współpracy dzieci
przebywające w szpitalach województwa
śląskiego - Centrum Pediatrii im. Jana
Pawła II w Sosnowcu oraz Chorzowskie
Centrum Pediatrii i Onkologii. Podczas
warsztatów projektowania wydawnictw
każda okładka zostanie przez nie ręcznie
pokolorowana. Dzięki temu unikalny będzie każdy egzemplarz płyty. „Sealesia 3”
ukaże się w 1000 egzemplarzy i każdy z tego
tysiąca będzie miał inną, jedyną w swoim
rodzaju okładkę.
- „Sealesia” zawsze była projektem wyjątkowym. Tym razem to nie tylko dobra

muzyka i odważny dizajn, ale także działanie zaangażowane społecznie - mówi Marta
Frank, prezes fundacji Choice To Choose,
która zaangażowała się w projekt.
- Sealesia to także społeczność. Staramy
się jak najlepiej wykorzystać energię, która
w niej jest – dodaje wydawca płyty Marcin
Babko, nawiązując do internetowej społeczności, która zawiązała się wokół cyklu
„Sealesia”. Z niej wywodzą się wolontariusze, którzy prowadzą warsztaty.
Trzecia część cyklu ukaże się w czerwcu
2013. Na płycie „Sealesia 3” znajdzie się 20
piosenek (znamy już single The Abstinents,
Holly Blue & Carlos, Fair Weather Friends,
Ms. No One i CueFX Band feat. Marcin
Babko). Premiera koncertowa 14 czerwca
2013 w Katowicach, czyli w Urodziny Mariackiej. Zagrają m.in. Holly Blue i Max

Bravura. Gwiazdą wieczoru będzie Tilt.
„Sealesia” to płyty różnorodne gatunkowo. Spotykają się na nich: rock, elektronika, hip-hop, jazz, blues, folk, ambient,
alternatywa. Nie pomijają uznanych artystów, lecz przede wszystkim pokazują mniej
znanych, równie ciekawych wykonawców.
Dotychczasowe dwie części - płyty ukazują
się raz do roku nakładem wydawnictwa
Falami - miały znakomite recenzje.
Ale cykl „Sealesia” i wszystkie płyty
wydane przez Falami to nie tylko muzyka.
Te płyty same w sobie są dziełami sztuki
i pięknymi, dizajnerskim gadżetami. Do
pierwszej części dołączono okulary stereoskopowe, a do drugiej talię kart, w której
figurami-twarzami są młodzi artyści wizualni z regionu. „Sealesia” weszła do finału
prestiżowego konkursu Śląska Rzecz 2011.

foto: Magdalena Nosal

Dzieci w szpitalach w Chorzowie i Sosnowcu projektują okładki płyt
z serii „Sealesia”. Cykl przedstawia piosenki najciekawszych artystów
z województwa śląskiego. Okładki zawsze były wyjątkowe. Tym razem
unikalny będzie każdy egzemplarz płyty!
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Tydzień, który jednoczy ludzi

Druga edycja Międzynarodowego Tygodnia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod honorowym
patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, odbyła się w kompleksie Zagroń w Istebnej.
W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne oraz
seminaria naukowe. Organizatorami przedsięwzięcia byli Linter Tour S.A. oraz Visegrad Fund.

Posdumowania Tygodnia dokonał
Krzysztof Krukar

Tomasz Breguła

Kulturalna Sobota

Podczas podsumowania II
Międzynarodowego Tygodnia
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w sobotę 18

Zespół Jetelinka i Mali Zgrapianie w akcji

maja, zorganizowano program artystyczno-kulturalny z udziałem zespołów ludowych. Wystąpili m.in.
Kapela Rajwach, Kapela Sarpacka,
Zespół Jetelinka oraz Mali Zgrapianie. W koncercie uczestniczyły
również osoby niepełnosprawne.
-Bardzo dobrze udał nam się występ. Cieszymy się, że mogliśmy
tutaj przyjechać. Rzadko dostajemy
szansę do zaprezentowania się, ale
każdy koncert, który mamy okazję
zagrać daje nam wiele radości- mówiła Monika ze Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w Warszawie. -Mamy nadzieję, że
za rok też uda nam się tutaj wystąpić i zaprezentować inny, być może
szerszy repertuar.- dodał Paweł.
Obok gości z Warszawy wystąpili
również muzycy ze Stowarzyszenia
„Dobrze, że jesteś” w Istebnej oraz
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Iluzjonista Paweł Szreter podczas występu

w Cieszynie.
Gwoździem programu był
pokaz iluzji w wykonaniu Pawła
Szretera, laureata telewizyjnego
programu rozrywkowego „Mam

Talent”, który przy pomocy osób
niepełnosprawnych, demonstrował prawdziwie „magiczne”
sztuczki. Widownia była pod
wielkim wrażeniem występu. Jak

Dużym zainteresowaniem cieszyło się mini zoo

podkreślał iluzjonista, osiągnięcie scenicznej perfekcji wcale nie
jest takie łatwe. -Ja zacząłem już
jako dziecko. W wieku dziesięciu
lat postanowiłem sobie, że będę
„czarodziejem”. Już wtedy chciałem
móc stanąć na scenie i pokazywać
te wszystkie niezwykłe rzeczy.
Moim mistrzem był David Copperfield, którego podziwiam po dzień
dzisiejszy- mówił Paweł Szreter.
Iluzjonista przekonywał również
jak ważne jest organizowanie
przedsięwzięć takich jak Międzynarodowy Tydzień Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. -To
wspaniała impreza, która jednoczy ludzi. Uważam, że tego typu
akcji powinno być zdecydowanie
więcej. Ludzie się świetnie tutaj
bawią. Każdy kto się tutaj zjawił
zauważył, że sprawiło im to wiele
radości. To wspaniała idea- powiedział Paweł Szreter.
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W trakcie „Kulturalnej Soboty” odbyła się również wystawa
przedmiotów przygotowanych
przez dzieci z możliwością ich
nabycia. Najmłodsi uczestnicy
mogli zwiedzić Mini ZOO lub
skorzystać z darmowej przejażdżki konnej. Nie zabrakło
także wystąpień organizatorów
projektu. -To był wspaniały tydzień. Dziękujemy wszystkim,
którzy byli zaangażowani w organizację tej imprezy i naszym
partnerom z Czech, Słowacji
i z Polski. Szczególne podziękowania należą się również Leszkowi Łazarczykowi- prezesowi

z pokazem Tai-Chi. Uczestnicy przedsięwzięcia z pewnością nie mogli narzekać na
nudę. - Cały czas coś się dzieje.
Dzieciaki uczestniczyły w organizowanych przez nas grach
i zabawach sportowych, a także
dyskotekach i spotkaniach przy
grillu. Wielką atrakcją były
również warsztaty malarskie
prowadzone przez Piotra Jakubczaka. Od poniedziałku do piątku odbywały się także zajęcia
rehabilitacyjne- niektóre z nich
przeprowadzaliśmy w Parku
Wodnym Olza. Zarówno dzieciom jak i nam przysporzyło

Przejażdżka konna to dla dzieci nie lada atrakcja

zarządu Kompleksu Zagroń
Istebna i pomysłodawcy tego
projektu, który włożył wiele
energii w powstanie tej imprezy - mówił Krzysztof Krukar,
przewodniczący komitetu organizacyjnego II Międzynarodowego Tygodnia Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Nie tylko zabawa
W ramach projektu trwającego od 13 do 18 maja, odbywały się zajęcia rehabilitacyjne
prowadzone przez doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Przygotowano
również plener malarski pn.
„Promyk Szczęścia oczami
dziecka”, seans muzykoterapii
i hydroterapii oraz zajęcia na
świeżym powietrzu - w tym
zabawy z animatorami wraz

to wiele radości- mówił Jakub
Radwański, f izjoterapeuta
z Centrum Zdrowia i Energii
„Meridian”.
Podczas imprezy dyskutowano również na temat problemów z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w XXI wieku.
W spotkaniach wzięli udział
specjaliści z zakresu neurologii
i metod rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Jak podkreślał prof. dr hab. Józef Opara,
głównym celem sympozjum
była wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami i naukowcami. - Problematyka związana ze
stwardnieniem rozsianym jest
bardzo złożona. Pacjenci potrzebują nie tylko rehabilitacji
ruchowej, ale również pomocy
od strony psychologicznej. Możliwość dyskusji na ten temat jest

Przedstawiciel firmy Akson prezentuje sprzęt rehabilitacyjny

Gospodarze i goście z Warszawy

dla nas bardzo cenna i pozwala
spojrzeć na ten problem z innej
strony. Musimy być elastyczni
i zmieniać swoje poglądy. W ten
sposób każdy z nas wzbogaca
swoją wiedzę, a to przekłada się
na korzyści u pacjenta. Im więcej
wiemy, tym bardziej możemy mu
pomóc - podkreśla.
W sympozjum wzięli również udział m.in. Jean-Michel
Gracies (Francja), prof. Olga
Śvestkova (Czechy) i dr Martina
Chylova-Krokavcova (Słowacja).
Spotkanie tak dużego grona
osób związanych problematyką niepełnosprawności było
również doskonałą okazją do
zaprezentowania najnowszego

porad udzielanych przez specjalistów z firmy Akson zajmującej
się m.in. dystrybucją wózków
inwalidzkich, pionizatorów, materaców przeciwodleżynowych
i łóżek rehabilitacyjnych. -Mamy
tutaj profesjonalny sprzęt, który
w znacznym stopniu pomaga
chorym w codziennym życiu.
Oferta jest skierowana do osób
w każdym wieku. Tego typu
imprezy są nie tylko doskonałą okazją do zaprezentowania
tych urządzeń, ale również do
uświadamiania klientów o możliwościach dofinansowania jakie
mogą uzyskać przy ich zakupie.
To wcale nie jest takie trudne. Aby
je otrzymać należy udać się do

Funduszu Wyszehradzkiego,
projektu mającego na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw- głównie
z zakresu kultury, edukacji,
badań naukowych, turystyki
i współpracy przygranicznej.
Fundusz działa na terenie tzw.
Czworokąta Wyszehradzkiego
obejmującego Polskę, Czechy,
Słowację i Węgry. –Zawsze staramy się wspierać przedsięwzięcia,
które są według nas potrzebne
i spełniają stawiane przez nas
kryteria. II Międzynarodowy
Tydzień Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pewnością był
takim przedsięwzięciem. Osobiście zjawiłem się na miejscu

lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze. Następnie
potwierdzić zlecenie do realizacji
w oddziale NFZ i skierować się
do naszego najbliższego punktu
zaopatrzenia ortopedycznego by
zrealizować zlecenie lub starać się
o zwiększenie środków na przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy. Możliwości otrzymania
dofinansowania jest wiele, ale nie
każdy klient jest w tym zakresie
dostatecznie poinformowany- zaznaczał Piotr Markowicz, przedstawiciel medyczny firmy Akson.
II Międzynarodowy Tydzień
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pewnością nie byłby
tak udany, gdyby nie wsparcie
ze strony Międzynarodowego

i byłem pod wielkim wrażeniem
przygotowania organizacyjnego.
Imponujące było również to
jak wiele ważnych osobistości
udało się zgromadzić podczas
sympozjum naukowego. Widziałem zadowolone twarze
uczestników - zarówno osób
niepełnosprawnych, jak i partnerów tego przedsięwzięcia
oraz przedstawicieli krajów
wyszehradzkich. Jeżeli w przyszłym roku organizatorzy zgłoszą równie dobry lub lepszy
projekt, z pewnością będą mieli
duże szanse na ponowne otrzymanie dofinansowania- mówił
Zbigniew Machej, dyrektor
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zespół z Czadcy - Horelicy

dostępnego na rynku sprzętu
rehabilitacyjnego. Zainteresowani mogli skorzystać z fachowych

10 Policja
Runęła ściana
kamienicy

W Chorzowie doszło do katastrofy
budowlanej. Strażacy sprawdzili
gruzowisko i na szczęście nikomu
nic się nie stało.

Zawaliła się część ściany frontowej
prywatnej kamienicy przy ulicy
Katowickiej. Budynek ten od dłuższego czasu stał pusty i zabezpieczony
przed dostępem osób postronnych.
Czekał na rozbiórkę. Na miejsce
skierowano wszystkie służby ratownicze. Policjanci zabezpieczyli
teren, a strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, sprawdzili
gruzowisko. Nie natrafiono na żaden
ślad wskazujący, że w chwili zawalenia się ściany budynku przebywały
w nim jakiekolwiek osoby. Miejsce
zdarzenia będzie dozorowane przez
policjantów i strażników miejskich.
Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia budynku.

Zwłoki w zakładzie mięsnym
Zwłoki poszukiwanego przez policję
i rodzinę mieszkańca Rybnika zostały
znalezione na terenie zakładów mię-

snych w Czerwionce-Leszczynach.
Policjanci poszukiwali mężczyzny od
8 marca, kiedy ostatni raz był widziany
w miejscu zamieszkania. Przez ponad
dwa miesiące sprawdzano szpitale, ośrodki dla bezdomnych i pustostany. Zwłoki
odkryto, kiedy policyjny patrol sprawdzał, czy na terenie nieczynnego zakładu
mięsnego nikt nie rozkrada metalowych
elementów na złom. Tam, w jednym ze
zbiorników na ścieki znaleziono zwłoki
mężczyzny. Rodzina zaginionego zidentyfikowała go i potwierdziła jego
tożsamość. Zaplanowano sekcję zwłok,
która wyjaśni, co było przyczyną zgonu
34-latka.
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pozbawienia wolności. Ranny przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł
skomplikowaną operację. Jego życiu
nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Zabiła z
zazdrości?
Tragiczny finał libacji alkoholowej w Bytomiu. 30-letnia bytomianka zginęła od
ciosów nożem.
Do tragicznego zdarzenia doszło w jednej z kamienic przy
ulicy Alojzjanów w Bytomiu.
W mieszkaniu przebywał
25-letni mężczyzna w towarzystwie swojej obecnej oraz
byłej partnerki. Wszyscy pili
alkohol. W trakcie libacji prawdopodobnie z zazdrości
- 29-letnia kobieta chwyciła
za nóż kuchenny i ugodziła nim aktualną wybrankę
Policjanci zatrzymali kolejną osobę
uwikłaną w proceder związany z przyjmowaniem łapówek w zamian za zda-

nie egzaminu na prawo jazdy. Wpadł
55-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej - instruktor i właściciel szkoły jazdy.
Mężczyzna - powołując się na wpływy
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - przyjmował od kursantów
łapówki, fałszował dokumenty i pomagał
pozytywnie zaliczyć egzamin. Wysokość łapówek wahała się od kilkuset do
nawet kilku tysięcy złotych. Mężczyźnie
dotychczas postawiono ponad 100 zarzutów. 55-latkowi grozi 10 lat więzienia.
W prowadzonej od 2009 roku sprawie
przedstawiono kilkudziesięciu podejrzanym około 600 zarzutów popełnienia
przestępstw. Na poczet przyszłych kar
policjanci zabezpieczyli mienie wartości
ponad 800 tysięcy złotych. Śledczy określają sprawę jako rozwojową i planują
kolejne zatrzymania.

Pożar
samochodów
Tajemniczy pożar w Dąbrowie Górniczej, który znalazł się pod lupą
policji. Dwa samochody spłonęły
na parkingu.

Podejrzany
o gwałt
w areszcie
Sąd Rejonowy w Zabrzu podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu
25-latka podejrzanego o gwałt. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

mężczyzny. Wezwano na
miejsce karetkę, jednak lekarz mógł tylko stwierdzić
zgon 30-latki. Policjanci
zatrzymali uczestników
libacji. Podejrzana w tej
w Dąbrowie Górniczej–Ząbkowicach.
Pożar wybuchł w nocy. W ogniu doszczętnie spłonęły volkswagen passat
i renault megane. W akcji gaśniczej brał
udział jeden zastęp straży pożarnej.
Wstępne oględziny przeprowadzone
przez grupę operacyjno-dochodzeniową nie dały odpowiedzi, co było przyczyną zapalenia się pojazdów. Ustali to
dopiero biegły z zakresu pożarnictwa
po wykonaniu badań.

Brutalny napad
w Sosnowcu
Do napadu doszło w nocy w centrum
miasta. Dwóch bandytów pocięła
nożami 16-latka. Grozi im do 12
lat więzienia.

cmentarzy. Ich łupem z nagrobków
padały elementy mosiężne, głównie
krzyże oraz lampiony. Złodzieje to
mieszkańcy Zarzecza oraz Pietrzykowic, w wieku od 22 do 52 lat. Jak
wynika z zebranego materiału działali
na terenie Łodygowic, Zarzecza oraz
Pietrzykowic. Zatrzymani po nocy
spędzonej w policyjnym areszcie usłyszeli 13 zarzutów. Żywiecki prokurator
objął podejrzanych policyjnym dozorem. Mężczyznom za popełnione
przestępstwa grozi kara nawet 8 lat
pozbawienia wolności. Sprawa jest
rozwojowa, śledczy nie wykluczają
kolejnych zatrzymań oraz zarzutów.

Nożem
zaatakował brata
Około godziny 3 na ulicy Modrzejowskiej w Sosnowcu, 16-latek został zaatakowany przez dwóch mężczyzn i pocięty
nożami. Chłopak trafił do szpitala w Sosnowcu z ranami ciętymi na całym ciele.
Już dzień później został zatrzymany
pierwszy ze sprawców. Okazał się nim
21-letni mieszkaniec Sosnowca. Drugi
napastnik został zatrzymany kilka godzin później. To 23-letni sosnowiczanin.
Mężczyznom został postawiony zarzut
rozboju i pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi im do 12 lat
więzienia. Na razie decyzją sądu zostali
aresztowani na trzy miesiące.

Pomagał zdobyć
prawo jazdy

Cmentarne
hieny

Przyjmował łapówki, fałszował
dokumenty i pomagał zdać egzamin. 55-latek usłyszał już ponad
100 zarzutów i może trafić na 10
do więzienia.

Mężczyźni specjalizowali się w grabieżach cmentarnych. Teraz mogą
trafić za kratki nawet na 8 lat.
Zatrzymano trzech mężczyzn, którzy dokonywali kradzieży na terenie

Policjanci ustalają przyczyny pożaru
dwóch samochodów zaparkowanych
na parkingu przy Alei Zwycięstwa

sprawie 29-latka przyznała
się do pchnięcia nożem kobiety. Śledczy przedstawili jej
zarzut zabójstwa. Grozi jej
nawet dożywocie.
Do zdarzenia doszło 8 maja. Mężczyzna rano poznał 23-latkę, porozmawiał z nią, po czym poszedł
do pracy. Wieczorem ich drogi
znowu się skrzyżowały. Natknęli
się na siebie w jednym ze sklepów
i poszli w okolice torowiska przy
ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Tam
25-latek miał zgwałcić kobietę.
Mężczyzna został już zatrzymany.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator
przedstawił mu zarzut dokonania
przestępstwa zgwałcenia. Podejrzany choć przyznał się, że w tym dniu
spotkał się z ofiarą, to nie przyznaje
się do zarzucanego mu czynu. Grozi
mu do 10 lat więzienia.

Zderzenie
autobusu
z lokomotywą
Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na niestrzeżonym
przejeździe kolejowym w Czechowicach-Dziedzicach przy uli-

Policjancie zatrzymali w Świętochłowicach 53-letniego mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie
zabójstwa swojego brata.

Prawdopodobnym powodem ataku
miała być sprzeczka pomiędzy braćmi. W jej trakcie jeden z nich sięgnął
po nóż i usiłował poderznąć gardło
drugiemu. Sprawca był nietrzeźwy.
Miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Sąd Rejonowy w Chorzowie
zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu
tymczasowego na 3 miesiące. Sprawcy grozi kara nawet dożywotniego

cy Górniczej. Nikt nie ucierpiał.
Z ustaleń policjantów wynika,
że 54-letni kierowca autobusu
miejskiego nie zachował należytej
ostrożności. Wjechał na przejazd
i doprowadził do zderzenia z wyjeżdżającą z terenów górniczych
lokomotywą, kierowaną przez
64-letniego maszynistę. Na szczęście, autobusem nie podróżowali
pasażerowie. Mimo że wypadek
wyglądał groźnie, to żaden z kierujących nie odniósł poważniejszych
obrażeń ciała. Obaj kierowcy byli
trzeźwi. Sprawca został ukarany
mandatem w wysokości 220 zł
i sześcioma punktami karnymi.
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Jak wyczyścić

Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Teraz widzisz jak ważne jest planowanie. W tym tygodniu ujdzie ci jeszcze na sucho,
ale lepiej nie liczyć na to samo w przyszłości.
Teraz inicjatywa należy do ciebie.

zamszowe buty
Warto przypomnieć metody
jakie stosowane były przed laty,
kiedy to w sklepach nie można
było dostać specjalnych środków.
Zamiast pianek i past wykorzystywano twarde, wysuszone skórki
chleba. Gdy pocierano nimi brudne
miejsca wraz z okruszkami odpadały od powierzchni, np. kawałki
błota. Inną metodą jaką można się
posłużyć, i do dziś polecają ją sobie
internauci, jest ścieranie zabrudzenia za pomocą zwykłej gumki do
mazania. Trzeba jedynie pamiętać
o tym, że musi być nowa, czysta
i nie zabrudzona od zmazywania
śladów ołówka. Niektórzy próbują
także innych sposobów, np. starając
się odprać zabrudzenia za pomocą
zwykłej szczoteczki do mycia rąk
i szamponu lub szarego mydła,
jednak po wyschnięciu może się
okazać, że odprany fragment odbiega kolorystycznie od pozostałej
części zamszowego buta. Największe problemy stwarza wosk,
którym przypadkowo pokapał na
zamszowe buty. Można zdrapać go
za pomocą niezbyt ostrego noża,
a plamę wywabić przez pergamin

Baran 21.03. – 20.04.
Twoja pomoc okaże się niezbędna. Zobaczysz jak to miło być w przyjaznym gronie.
Problem terminów zostanie rozwiązany na początku tygodnia. W sobotę zostaniesz poproszony o zastępstwo – nie odmawiaj.
Byk 21.04. – 21.05.
Postaraj się zaskoczyć przełożonych.
Poprzednie próby pokazały na co cię stać
i teraz trzeba iść za ciosem. Nie martw się
brakiem odzewu – niedługo ktoś, w wielkim
zaufaniu, przekaże ci potrzebne wiadomości.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Nie bądź zły, jeśli okaże się, że jechałeś
na darmo. Nie masz obowiązku być „pod telefonem” przez cały dzień. Ustal z domownikami
plan pracy – w ciągu tych kilku dni macie szansę wykonać większość roboty – a później wypoczynek!

za pomocą żelazka, co wymaga
jednak zachowania dużej ostrożności. Niektórzy polecają też sporządzenie roztworu mleka i sody
oczyszczonej, którym lekko zwilżamy czystą płócienną ściereczkę,
a potem powoli nacieramy brudne
miejsce aż do starcia plamy.
Jeśli jednak obawiamy się o to
czy metody takie mogą być skuteczne, warto udać się do pralni
chemicznej, gdzie również możemy
wyczyścić „zamszaki”

źródło: sxc.hu

Wraz z pojawieniem się stylu
nawiązującego do lat 50. bardzo
modne stało się ostatnio obuwie z zamszu naturalnego bądź
sztucznie barwionego na różne
kolory. W 1955 r. zamszowe
granatowe buty zainspirowały
autora tekstu słynnego przeboju Elvisa Presleya „Blue Suede
Shoes”. Obecnie obuwie z granatowego, czerwonego, a nawet
lawendowego zamszu pojawia się
w wielu ekskluzywnych butikach,
ale i w popularnych w Polsce
„sieciówkach”.
W maju imprez okolicznościowych jest całe mnóstwo, dlatego
też okazji do wybrania się gdzieś
w eleganckim obuwiu z zamszu
nie brakuje.
Niestety, łatwo takie obuwie
zaplamić, np. woskiem, tłuszczem
lub po prostu błotem, gdyż majowe deszcze nie należą do rzadkości. Co wtedy robić? Dobrze
jest zaopatrzyć się w specjalne
pasty do prania zamszu oraz
szczoteczki, które można kupić w
sklepach obuwniczych. Można też
spróbować oczyścić buty samemu.

Ryby 21.02. – 20.03.
Zadzwoń w sobotę do Byka. Po tylu
zarwanych nocach masz prawo do odpoczynku. Zaplanuj starannie jakiś miły wyjazd – tym
razem przełożeni na pewno zgodzą się na
twoją prośbę. Przed tobą jeszcze pełen niespodzianek niedzielny wieczór.

Rak 22.06. – 22.07.
Rozwiążesz samodzielnie część problemów, z którymi borykałeś się już długo. Nie
wpadaj jednak od razu w uwielbienie. Możesz
jeszcze to wszystko odchorować. Sobota okaże się dniem przełomowym. Wizyta w banku
nie jest konieczna.
Lew 23.07. – 22.08.
Oprócz finansowych korzyści nie zapomnij o niezbędnej swobodzie. Czym się
kierować? Intuicja podpowiada jedno, a bliscy
widzą rzecz inaczej. „Prześpij się” jeszcze z tą
decyzją – w tym tygodniu poczta nie przyniesie
żadnych rewelacji.
Panna 23.08. – 22.09.
W poniedziałek będziesz musiał wstać
wcześniej niż zwykle, dlatego przełóż tradycyjne spotkanie. Jeszcze raz sprawdź, czy masz
już wszystkie wymagane dokumenty – we środę możesz jeszcze parę spraw załatwić.

na Bytomskim Jarmarku
Staroci i na różnych innych
pchlich targach, wyszukuje
ozdobne metalowe przedmioty, prócz konwencjonalnych środków do ich

odnawiania, które kupuje
w specjalistycznych sklepach, wykorzystuje także
metodę, o której dowiedziała się od pewnej śląskiej
gospodyni kilka lat temu.
– Może to dziwnie zabrzmi, ale do rdzy najlepsza
jest cebula, świeża i soczysta
oraz cukier puder. Cebulę,
najlepiej dużą i nie bardzo
twardą, żeby tylko nie była
zgnita w środku, trzeba rozciąć na pół albo na cztery
części i położyć tą soczystą
stroną na talerzu z rozsypanym cukrem pudrem.
Potem bierzemy przedmiot,
któr y chcemy odczyśc ić
z rdzy, i trzemy mocno tą
cebulą z cukrem po zardzewiałych miejscach. Co jakiś
czas trzeba przedmiot umyć
pod bieżącą wodą i dobrze

wytrzeć, a zabrudzoną i poniszczoną od tarcia cebulę
wyrzucamy i bierzemy nowy
kawałek. Po zakończeniu

źródło: sxc.hu
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Aby przywrócić do pierwotnego wyglądu zardzewiałe nożyczki, sztućce,
żelazka starego typu (tzw.
żelazka z duszą) albo inne
drobne przedmioty, które
chcemy w ykorzystać do
ozdoby naszego mieszkania
(zwłaszcza kuchni) wystarczy trochę wolnego czasu.
Pani Hanna, która

takiego domowego odrdzewiania przedmiot dobrze
wycieramy i jest jak nowy.

Je ś li chcemy, ż eby nam
działał, to musimy jeszcze
go naprawić. Jeśli jednak
ktoś, tak jak ja, kupuje na
targach staroci, przedmioty, które służą wyłącznie
do ozdoby mieszkania, to
wystarczy, że je odnowi
i ładnie wyeksponuje np.
na ścianie albo na półeczce.
Mam w domu piękne stare
nożyczki, które, gdy je kupowałam, były całe pordzewiałe. Zapłaciłam za nie
dosłownie parę groszy, bo
właściciel chciał się pozbyć
„żelastwa”, a mi spodobał
się ich kształt. Nie sądzę,
żeby to, co udało mi się dotychczas kupić, było wiele
warte, ale po odnowieniu
wygląda to naprawdę efektownie – radzi pani Hanna.

Waga 23.09. – 23.10.
W połowie tygodnia dowiesz się
o ciekawej propozycji twoich przełożonych.
Będziesz mieć mało czasu na ewentualne zastanowienie się. Lepiej więc teraz uporządkować swoje sprawy, żeby być gotowym.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Twoje dobre imię nie ucierpi po czwartkowym spotkaniu, ale długo będziesz
musiał odzyskiwać równowagę ducha. Koniecznie uporządkuj bieżące płatności – nawet
za cenę wejścia na bankowy debet.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Potrafisz godzić obowiązki z chwilami
przyjemności. Z czasem zaakceptujesz podział obowiązków zaproponowany
przez Skorpiona i wasza praca stanie się
bardziej efektywna. Początek tygodnia spędzisz „na walizkach”.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
W piątek poprawi się znacząco twoja
sytuacja finansowa – będzie można
myśleć spokojniej o zbliżających się wydatkach. Jak widzisz zyskałeś nowych przyjaciół, a twoje rady pomogły komuś osiągnąć
życiowy sukces.
Hogatha
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Auto tonie!

Maciej Rzońca

Z d a r z a ł y się w ypadki, w których koła
samochodu leżącego
na dachu w ystawał y
z wody, ofiary miały
stosunkowo niewielkie rany i stłuczenia,
a le m i mo wsz y st ko
poniosł y śmierć, bo
nie były w stanie wydostać się z zatopionego auta. Są szanse, by
przeżyć „wodowanie”,
ale wymaga to znajomości k ilku podstawowych faktów oraz...
ż e l a z nyc h ne r wów.
Generalnie nie ma tu
znaczenia pora roku
i temperatura wody.
Nawet jeśli wpadniemy do wody w środku
zimy liczy się przede
wszystkim opanowanie, w końcu auto nie
z najduje się d a leko
od brzegu (chyba, że
przełamaliśmy barierki mostu na szerokiej
rz ece). Cz y n n i k iem
powodując y m t r agedię jest zazw yczaj
panika i nieumiejętne
próby wydostania się
z tonącego pojazdu.
Jak tylko zorientujemy się, że samochód
w p a d n i e d o w o d y,
przyjmijmy bezpieczną pozycję polegając ą n a z a p a rc iu s i ę
rękami o kierownicę,

k ład ąc je w poz ycji
ok re śla nej ja ko god z i n a z a 10 m i nu t
14.00 (przyjmując, że
kierownica to tarcza
zegara) – radzi Adam
M. Pietrzak, ekspert
ratownictwa medycznego. Bardzo prawdopodobne, że uderzenie
o powierzchnię wody
spowoduje włączenie
się systemu poduszek
pow iet r z nych, w ię c
w przypadku tonięcia
samochodu wyjątkowo ważna jest odpowiednia pozycja, która sprawi, że poduszki
nas nie ogłuszą i nie
zranią. Konieczność
m a k s y m a l n e g o z ablokowanie ułożenia
cia ła dot ycz y t a k ż e
pasażerów (niestet y,
są oni z reguły w gorsz y m położ eniu nie
z w racając uwag i na
sytuację na drodze lub
np. śpiąc).
Gdy samochód znajdzie się już w wodzie
i (jeszcze) utrzymuje
się na pow ierz ch ni,
najgorszym pomysłem
jest próba wezwania
pomoc y (np. z u ż yciem telefonu komórk o w e g o). N i e s t e t y,
w ciągu najbliższych
k luczow ych (najw yż ej) k i l k ud ziesięciu
sekund jesteśmy zdani
w yłącznie na własne
s i ł y, b o s a m o c h ó d

żródło: sxc.hu

Wypadek połączony z wpadnięciem auta do wody należy do najbardziej niebezpiecznych, niosący
bardzo wysokie ryzyko śmierci
wszystkich jadących, niezależnie
od ich rzeczywistych obrażeń.

i ta k z atonie z a ni m
ktokolwiek zdąży na
pomoc. Eksperymenty
w yk a z a ł y, ż e sa mochód, który wpadnie
do wody znika pod jej
powierzchnią w ciągu
około 60 sekund, przy
z a łoż eniu, ż e d rz w i
i ok na pozostają zamknięte. Gdy szyby są
otwarte lub nastąpiło
powa ż ne u sz kod z enie karoserii kabiny
czas ten może skrócić
się do za ledw ie k i lku sekund...
Po uderzeniu
w wodę rozpina my
p a s y, z a w s z e n a j pier w sobie, potem
pasażerom zaczynaj ą c o d n ajb a rd z ie j
sprawnych. To może
z p oz or u ok r ut ne ,
a le w ten sposób te
osoby pomogą uwolnić pozostałe, mniej
sprawne, może nieprzytomne lub ogłus z on e o s o b y. Je ś l i
auto wpadło do wody
w normalnym położeniu możemy uznać
się za szczęścia rz y.

Przez krótki czas zachowywać się będzie
jak amf ibia, ale nie
powinniśmy próbować otwierać drzwi.
Próby prz eprowad z one w prog ra m ie
„ Po g romc y m itów ”
w ykazały, że różnice
ciśnień są ta k duże,
że otwarcie drzwi jest
praktycznie możliwe
jedy nie po ca ł kow it y m z a la n iu wod ą
wnętrza auta (a więc
właśnie po wyrównaniu tych ciśnień).
Drogą ucieczk i są
okna i należy je próbować ot worz yć ta k
sz y bko ja k to możliwe, pók i jeszcze
działają elektroniczne systemy, ponieważ
w y bic ie ok na moż e
oka zać się tr ud ne
i czasochłonne – radzi Zbigniew Weseli,
dyrektor Szkoły Jazdy
Renault. Gdy elektryka nie dzia ła trzeba
starać się rozbić szyby
n ie t rac ąc cz a su na
siłowanie się z otwarciem drzwi.

W dużo gorszej sytuacji – ale nadal nie
bez szans - są osoby,
k tór ych auto zna lazło się w wodzie do
gór y k o ł a m i . B ę d ą
one z dezor ientowane, może ogłuszone...
Najważniejsze, by po
wydostaniu się z auta
zorientować się gdzie
jest pow ierz ch n ia
w o d y. J e d y n ą s e n sow ną wsk a z ówk ą
j e s t o b s e r w ow a n i e
bąbel ków pow ietrza
i pr ó b a p o d ą ż a n i a
w tym kierunku. Niestet y, ta wskazówka
moż e być myląca,
gdy wpadniemy rzeki
z silnym prądem...
Na t y m p ot e nc ja l ne
problemy nie kończą się.
Wypływając z głębokości
większej niż 5 metrów (a
skąd to mamy wiedzieć?)
musimy nadal zachować
„zimną krew” wypuszczając stopniowo powietrze
z płuc chroniąc się przed
tzw. „barotraumą”, czyl i n ie b e z pie cz eń s t wem
trwałego uszkodzenia płuc.

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

I Ty możesz uwodzić spojrzeniem
Chcesz wyglądać seksownie i uwodzić spojrzeniem? Możesz to osiągnąć samodzielnie w kilka
chwil, po prostu wypróbuj sztuczne rzęsy.

Do doklejania rzęs najlepiej stosować kleje firmy NEICHA. Kleje te
dostępne są w dwóch wariantach:
bezbarwnym oraz w kolorze białym. Ten biały po nałożeniu utlenia
się i staje się przezroczysty i niewidoczny, ale dzięki jego barwie łatwiej
się go nakłada. Są to wodoodporne
kleje lateksowe o bardzo dużej elastyczności. Świetnie trzymają rzęsy
i nie ma mowy, żeby odpadły. Polecam zaopatrzyć się w dobrej jakości
klej, bo te dokładane do opakowania
z rzęsami są z reguły nietrwałe.

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
Zdięcie na okładce: Straż Miejska Katowice

Czy trzeba je tuszować?
Jest to pytanie które wzbudza
emocje. Wiele osób uważa, że
sztucznych rzęs nie należy tuszować. Prawda jest taka, że tuszowanie
nie jest żadnym błędem w sztuce
wizażu, a to czy to robimy czy też
nie jest zależne tyko od nas. Tuszując sztuczne rzęsy możemy skrócić
ich żywotność. Tusz obciąża je i z
czasem może prowadzić do ich wygięcia i zniszczenia. Z drugiej strony,
pokrycie sztucznych rzęs tuszem
wspaniale je scala z naszymi naturalnymi rzęsami przez co możemy
stworzyć jeszcze lepsze wrażenie
gęstych i długich rzęs wyglądających
jak nasze własne.

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

KONKURS KONKURS

Do wygrania para oryginalnych rzęs na pasku firmy
NEICHA
Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych
na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice.

tel.

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

A. w zakładzie fryzjerskim
B. u profesjonalnej kosmetyczki
C. samodzielnie w domu

32 494 33 57

Gdzie można założyć rzęsy na pasku?

Poszukujemy Dyrektora
Biura Podróży w Katowicach
R

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
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Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

CYKLINOWANIE

ie

Dobry klej to gwarancja
trwałego wiązania

1. Przymierz sztuczne rzęsy do
swojej powieki. Jeśli są one nieco
dłuższe, należy je lekko przyciąć
z jednej strony. Przycięta strona powinna znaleźć się na zewnętrznym
kąciku oka, żeby rzęsy nie przeszkadzały w mruganiu.
2. Przygotuj klej. Posmaruj nim
pasek z rzęsami, jest on biały więc
będziesz widzieć czy nałożyłaś go
na całej długości (można też użyć
kleju bezbarwnego). Po wyschnięciu robi się przeźroczysty więc
będzie niewidoczny.
3. Odczekaj chwilę zanim przystąpisz do założenia rzęs na powiekę.
Klej powinien trochę podeschnąć.
4. Przyklej rzęsy gdy klej zrobi
się lepki, zaczynając od zewnętrznego kącika oka prowadząc je tuż
nad linią swoich rzęs do wewnątrz
po czym delikatnie dociśnij palcem
rzęsy do powieki.
5. Połącz sztuczne rzęsy z naturalnymi łapiąc je pomiędzy palce
i dociskaj jedne do drugich.

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

dn

Wybierając rzęsy, kieruj się
okazją, na jaką je zakładasz. Jeśli
szukasz rzęs do makijażu dziennego
masz do wyboru szeroką gamę rzęs
nadających zalotny, lecz naturalny
wygląd. Bardziej ekstrawaganckie,
nadające seksapilu modele polecane są na wieczorne wyjścia i na
imprezy.
Sztuczne rzęsy mają to do siebie, że potrafią odmienić całą twarz
wprost nie do poznania. Dzięki nim
Twój makijaż nabierze wyjątkowego
zalotnego charakteru, a Ty będziesz
uwodzić spojrzeniem. Istnieją różne
typy sztucznych rzęs, Ty jednak przy
wyborze musisz zwróć uwagę na to,
czy rzęsy są doczepione do przezroczystego paska silikonowego. Sprawia on, że wszelkie niedoskonałości
są niewidoczne i nie ma wówczas
potrzeby malowania kreski eyelinerem. Dobrej jakości sztuczne rzęsy
wykonane są z materiału który się
nie odkształca i nie łamie. Rzęsy są
więc miękkie, lekkie i delikatne jak
naturalne. Tańsze rzęsy są zazwyczaj twarde, a pasek do którego są
doczepione jest widoczny.

Oszałamiające spojrzenie
w 5 krokach

BIURO REKLAMY

Świetne na każda okazję

Usuwanie rzęs jest bardzo
proste, wystarczy, przetrzeć oczy
wacikiem z mleczkiem lub tonikiem
do demakijażu. Sztuczne rzęsy są
wielokrotnego użytku więc na co
dzień możesz eksperymentować
z różnymi modelami. Po zdjęciu
rzęs najlepiej przechowywać je
w oryginalnym opakowaniu aby
nie uległy uszkodzeniu.

sol
i

Sztuczne rzęsy są doskonałym
uzupełnieniem makijażu. Nadają się
nie tylko na imprezy, ale również na
co dzień. Wiele z Was może kojarzyć
sztuczne rzęsy z przerysowanym
teatralnym efektem. Nie jest to
jednak jedyna opcja, jaką możemy
osiągnąć. Końcowy wygląd naszych
oczu w dużej mierze zależy od tego,
jaki model rzęs wybierzemy.

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Promocja 13

www.kurierpolski24.pl

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46

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.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl

14 Promocja

www.kurierpolski24.pl

Otwarcie Centrum Militarnego
Stowarzyszenie Wojskowej Historii Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza
na uroczyste rozpoczęcie projektu MILITARY CENTRUM, które odbędzie się
25 maja 2013 o godz 12:00 adres: Návsí 935, 739 92 Návsí, Republika Czeska.

prz
przywitanie
gości
prezentacja wizualizacji
projektu budynku muzeum
oraz Military Centra
prezentacja pojazdów
historycznych ze zbiorów
Stowarzyszenia Wojskowej
Historii Śląsk Cieszyńskiego

pokaz Grup Rekonstrukcyjnych
w mundurach historycznych
raut
zwiedzanie Archiwum Wojskowej
Historii Śląska Cieszyńskiego
w Jablunkovie.

fot. Maciej Rzońca

Program imprezy:

fot. Maciej Rzońca

Military Centrum powstaje z połączenia dwóch projektów dotyczących historii najnowszej Śląska Cieszyńskiego
(po obu stronach Olzy):
działającego od listopada 2008 roku muzeum (Archiwum Wojskowej Historii Śląska Cieszyńskiego)
w Jablunkovie (ul. Szkolna 137), którego opiekunem jest Bogdan Jakubek (www.avhts.eu),
kolekcji współczesnych oraz pochodzących z okresu II wojny światowej pojazdów wojskowych (czołgów,
wozów pancernych i in. - obecnie ok. 20 eksponatów) prowadzonej Stanisława, Bogusława oraz Józefa
Czudków (Nawsi koło Jablunkova). W niedalekiej przyszłości powstanie tam również Centrum
Informacyjne połączone z muzeum oraz biblioteką.

Ośrodek wypoczynkowy „Bursztynek”
Ośrodek położony jest w Przewłoce,blisko złocisto piaszczystej plaży.
To idealne miejsce na relaks dla osób ceniących bliskość natury, walory uzdrowiskowe
nadmorskiej Ustki oraz doskonałą kuchnię.
Pokoje urządzone ze smakiem stwarzają optymalne warunki do wypoczynku.
W Bursztynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku odnajdziesz swoją oazę spokoju.
To miejsce, w którym przekonasz się, co naprawdę znaczy polska gościnność.
Do dyspozycji gości oddajemy:
11 pokoi wyposażonych w TV-SAT,
łazienkę z kabiną prysznicową, toaletę oraz umywalkę
Salę restauracyjną na 50 osób
Jacuzzi, saunę
Piłkarzyki
Rowery
Bezpłatny parking

Ośrodek wypoczynkowy „BURSZTYNEK” Przewłoka 19, 76-270 Ustka
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 59/ 814 98 33, email: ustka@linter.pl
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Fest iwa l
w k ated r ze
Od kilku lat w katowickiej
katedrze pod wezwaniem
Chrystusa Króla w maju
rozpoczyna się festiwal pod
hasłem „Muzyka organowa
w katedrze”. W ramach tego
cyklu najsłynniejsi organiści
z całego świata prezentują
nam utwory kompozytorów
tak znanych jak Jan Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeusz
Mozart,
Ludwig
van
Beethoven czy też twórców
dwudziestowiecznych, w sposób szczególny związanych ze
Śląskiem jak Wojciech Kilar,
Henryk Mikołaj Górecki czy
Witold Lutosławski. U ubiegłym roku festiwalowa publiczność mogła oklaskiwać
organistów nie tylko z Polski,
ale też z Niemiec, a nawet z
Japonii. Przed każdym koncertem można wysłuchać
prelekcji profesora Juliana
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PIONOWO: 1-antylopa, 2-rycerz mieszka i, 3-ozdoba tałesu, 4-stragan na bazarze, 5-oszustwo, 6-kiosk,7-klasztor prawosławny, 10-drogocenny naszyjnik z pereł, 13-osika, 14-m.W turcji, 16-mit. sł. bogini wiosny,
17-szałas na puszcie, 18-dawna moda, 19-szpula, 21-reguła, norma, 22-sośnik, żelazny ząb u sochy, 23-mit.
gr. bóg wiatru, 26-georginia, 27-staroż.Instrument muz. 30-okrycie uszyte ze skór zwierzęcych, 31-obrządek,
34-ostatnia litera alfabetu greckiego, 35-pełzak, 37-trzeci okres paleozoiku, 38-gorzknik, surowce zielarskie,
40-sieć denna, 41-rozdzial koranu, 44-tkanina drukowana w barwne wzory.
NATURALNY OLIWKOWY SZAMPON DO WŁOSÓW

32
33

Janosik to postać historyczna. Urodził się w 1688
r. i był Słowakiem. Pomógł
karpackiemu
harnasiowi
Uhorcikowi uciec z więzienia, a potem wraz z nim założył bandę, która napadała na
kupców, księży, posłańców
pocztowych i zamożnych

POZIOMO: 1-zimowe legowisko niedźwiedzia, 5-wróżba, 8-radula, 9-rajska jabłoń, 11-urobek górniczy,12-miła
woń, 15-gagatek, 17-biały marmur włoski, 20-ojczyzna odyseusza, 21-frywolny taniec, 24-odm.Dwutlenku tytanu,
25-turecki tasak bojowy, 28-przywara, 29-staroż.Naczynie do przechowywania płynów, 32-rodzaj pilniczka,
33-ptak z rzędu kuraków, 36-znawca piękna, 39-klasztor w kościele wschodnim, 42-mit. gr. bogini księżyca,
43-maciora, 45-dawniej dorpat, 46-skarlały śledź bałtycki, 47-dawny członek rady miejskiej.
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Zbóje
w skansenie

ludzi. O jego wyczynach do
dziś krążą legendy. W 1713
r. został pojmany i osadzony
w średniowiecznym zamku,
gdzie odbył się jego proces,
w wyniku którego został skazany na śmierć przez powieszenie za lewe żebro. Drugim
najsławniejszym zbójnikiem
był Ondraszek, urodzony w
1680 r. Najprawdopodobniej
był Węgrem i działał w okolicach Łysej Góry. Został
zamordowany obuchem ciupagi przez swojego kompana Juraszka w 1715 r., a jego
poćwiartowane zwłoki zostały dla przykładu wystawione
na rynku we Frydku. 26 maja
w godzinach 11.00-18.00 w
chorzowskim skansenie odbędzie się impreza plenerowa
„Zbójnicy i zbójnictwo”, podczas której zostaną zaprezentowane sceny z życia legendarnych zbójów

Krzyżówka
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Gembalskiego, który specjalizuje się w muzyce organowej. Pierwszy koncert tej,
siódmej już, edycji festiwalu
muzyki organowej odbędzie
się w katowickiej katedrze w
niedzielę 26 maja o godzinie
19.00. Kolejnych koncertów
będzie można wysłuchać 23
czerwca, 21 lipca, 25 sierpnia,
29 września, 20 października oraz 17 listopada. Na
wszystkie koncerty wstęp jest
bezpłatny.

Odżywczy szampon do częstego stosowania przeznaczony do mycia
każdego rodzaju włosów potrzebujących regeneracji, szczególnie
suchych, łamliwych, po zabiegach fryzjerskich. Zawiera olej z oliwek,
mocznik i prowitaminę B5 - substancje uznane za bardzo efektywne
w pielęgnacji skóry i włosów, także podczas mycia.

OLIWKOWA PIELĘGNACJA
łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy
działa pomocniczo w regeneracji włosów
zapewnia im miękkość i delikatność w dotyku
przywraca naturalną objętość oraz zdrowy wygląd
po wysuszeniu pozostawia na włosach przyjemny zapach

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI
WŁOSÓW Z SERII OLIWKOWEJ
przeznaczone całej rodziny, także dzieci
pow. 3 roku życia, dla każdego rodzaju włosów
świeży i subtelny zapach, ale na tyle mocny,
aby włosy przez długi czas pachniały
świeżością i czystością
formulacja zaprojektowana w ten sposób,
aby zamykać łuski włosa i odżywiać je
zmniejszając przez to efekt płowienia koloru,
włosów farbowanych

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 03.06.2013 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 30 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 26 to „Łzy obcych to tylko woda”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Krystyna Nawrat z Katowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 26 to „Prawda w oczy kole”. Zwycięzcą została Pani Agnieszka Augustyn z Katowic.
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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Europa
foto. Andrzej Oksztul / piast-gliwice.eu
źródło: TVS

coraz bliżej

Gliwic

Czy piłkarze z Gliwic będa się cieszyć z awansu do Ligi Europy

Górnik walczy o europejskie puchary, a Ruch o utrzymanie

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Piłkarze z Gliwic w tym sezonie
mieli przede wszystkim, jak najszybciej
zapewnić sobie utrzymanie w ekstraklasie. Cel ten został już dawno zrealizowany. Beniaminek jednak radzi sobie
na tyle dobrze, że pojawiła się realna
szansa na ligowe podium i tym samym
historyczny awans do europejskich pucharów. – Jesteśmy beniaminkiem i ten
sen dalej trwa, bo zostały jeszcze trzy
mecze, a my jesteśmy nadal na podium.
Bardzo się z tego cieszymy i na pewno
będziemy walczyć do samego końca. Wielu mówiło, że może tu nie pasujemy, ale
kolektywem pokazaliśmy na co nas stać
i że awans do elity nie był przypadkiem
– zapewnia Tomasz Podgórski, kapitan
Piasta Gliwice.

Walka o podium
Piastunki wskoczyły na trzecie
miejsce po dramatycznym spotkaniu
ze Śląskiem Wrocław, zakończonym
zwycięstwem 3:2. Bramkę na wagę
trzech punktów - z ustępującym
mistrzem Polski - już w doliczonym
czasie gry strzelił Radosław Murawski.
- Bardzo cieszę się z tej bramki, ale chyba
jeszcze bardziej z trzech punktów i faktu,
że minęliśmy Śląsk w tabeli. Dzięki temu

mamy bliżej do pucharów – mówił po
meczu 19-letni Radosław Murawski.
Zawodnicy Marcina Brosza podbudowani tą wygraną pojechali do
Bielska-Białej, gdzie sięgnęli po kolejne
trzy punkty, mimo że do przerwy przegrywali z Podbeskidziem jedną bramką.
Ostatecznie zwyciężyli 2:1, a decydującego gola zdobył Marcin Robak. Dzięki
temu zespół z Gliwic ma nadal jeden
punkt przewagi nad Śląskiem Wrocław
i lepszy bilans bezpośrednich meczów,
co może mieć decydujące znaczenie na
koniec sezonu.

Zagraliśmy, jak frajerzy.
Po rundzie jesiennej mocnym
kandydatem do rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy był Górnik Zabrze,
który do lidera tracił wtedy tylko pięć
punktów. Jednak wiosna w wykonaniu
podopiecznych Adama Nawałki już
nie jest tak udana, żeby nie powiedzieć
fatalna. Osiem porażek spowodowało,
że tylko dzięki słabej postawie pozostałych zespołów, Górnik ma jeszcze
realną szansę zagrać w europejskich
pucharach. Chociaż po ostatniej kompromitującej porażce 0:4 na własnym
boisku z Polonią Warszawa coraz więcej
fanów wątpi w taki scenariusz. - Taki
wynik jest absolutną rzadkością i dawno
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Piast Gliwice jeszcze na dobre nie zadomowił się w ekstraklasie, a już może osiągnąć
największy sukces w historii klubu. Szansę gry w europejskich pucharach – mimo ostatniej
porażki - ma także jeszcze Górnik Zabrze.
nie pamiętam kiedy przegraliśmy w takich
rozmiarach. Do drugiej bramki mecz
faktycznie był otwarty z naszą przewagą.
Brakowało skuteczności, nasza gra nie
nabierała tempa. Po drugiej bramce
przestaliśmy funkcjonować jako drużyna.
Musimy wrócić do swoich obowiązków,
nie opuścimy głów, bo za tydzień gramy
kolejne spotkanie. Jestem przekonany,
że drużyna potrafi zregenerować się
psychicznie i mentalnie, i przystąpić do
meczu z Pogonią tak, ja do meczów
z Ruchem czy Zagłębiem – mówił po
spotkaniu Adam Nawałka, trener Górnika Zabrze. Mocne słowa padły też z ust
zawodników. - Zagraliśmy, jak frajerzy.
Brak słów. Żenada – podsumował występ Adam Danch, obrońca Górnika.
Klęska w meczu z zespołem ze stolicy była największą porażką zabrzańskich
piłkarzy na własnym boisku od sześciu
lat. Znając jednak trenera Nawałkę i jego
metody treningowe, zawodnicy zrobią
wszystko, żeby zmazać tę plamę i w
ostatnich meczach powalczą o komplet punktów. Tylko zwycięstwa mogą

spowodować, że 14-krotni mistrzowie
Polski – po prawie 20 latach - będą mogli
znów zaprezentować się w Europie.

Śląska reprezentacja
w pucharach
W ogóle ostatni raz dwie śląskie
drużyny zagrały w europejskich pucharach w sezonie 1994/1995. Były to
Górnik Zabrze i GKS Katowice. Teraz
jest jeszcze szansa – chociaż minimalna,
żeby powtórzyć ten rewelacyjny wynik
sprzed prawie 20 lat. Piast wydaje się
być w komfortowej sytuacji, bo zagra
jeszcze z Koroną Kielce, Polonią Warszawa i GKS-em Bełchatów. Zabrzanie
będą starali się zrehabilitować po wysokiej porażce w meczach z Pogonią
Szczecin, Wisłą Kraków oraz Lechią
Gdańsk. Do tego muszą jeszcze liczyć na
ewentualne potknięcia Polonii i Śląska.
We wszystko może się też wmieszać
Komisja Licencji Klubowych PZPN,
która ostatecznie wyda licencje UEFA
na grę w europejskich pucharach w sezonie 2013/2014. Na razie otrzymały ją

tylko: Legia Warszawa, Lech Poznań,
Korona Kielce, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin oraz... Piast Gliwice. Reszta
klubów ma jeszcze czas na uzupełnienie
dokumentów. W przypadku Górnika
chodzi o wskazanie odpowiedniego
obiektu, bo stadion przy ul. Roosevelta
jest przebudowywany i nie spełnia odpowiednich kryteriów.
Ostatnie trzy kolejki będą
więc emocjonujące nie tylko dla
kibiców Piasta i Górnika, ale także
Podbeskidzia Bielsko-Biała i Ruchu
Chorzów. W tym wypadku stawka
będzie jednak już zupełnie inna.
Na dnie tabeli trwa bowiem zacięta walka o uniknięcie degradacji.
Podbeskidzie przed spadkiem z ekstraklasy może uchronić chyba już
tylko cud. Natomiast Ruch po ostatniej przegranej u siebie z Pogonią
Szczecin do końca sezonu będzie
walczył o ligowy byt. Wszystkie
rozstrzygnięcia poznamy pewnie
dopiero w ostatniej kolejce, którą
zaplanowano na 2 czerwca.

