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W skrócie z 
Miesięczny za 15 zł!
Pawłowice chcą i wyprzedzą w tworzeniu 
„komunikacyjnego raju” Żory. Bo o ile Żory na 
razie zapowiadają wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji miejskiej na terenie gminy, to 
Pawłowice będą wozić pasażerów prawie 
za darmo już wkrótce. Pawłowice chcą na 
swoim terenie uruchomić cztery linie, których 
przystanki zlokalizowane będą na terenie 
gminy. Samorząd sam zorganizuje na tych 
trasach transport i sam ustali cennik. Bardziej 
niż atrakcyjny. Całodobowy bilet kosztował 
będzie 1 zł. Bilet miesięczny - 15 zł. Dla po-
równania - miesięczny w Międzygminnym 
Związku Komunalnym z Jastrzębia Zdroju 
kosztuje prawie 100 zł. Pawłowice z MZK 
występować jednak nie zamierzają. Uru-
chomienie czterech linii, na których obowią-
zywać będą inne bilety i stawki za przewóz 
ma - zdaniem urzędników - spowodować 
ułatwienie poruszania się po gminie i częst-
sze niż do tej pory wybieranie komunikacji 
zbiorowej zamiast samochodu przez kierow-
ców. Kiedy zacznie obowiązywać jazda za 
złotówkę? Już od 1 października tego roku.

Po tragedii miasto zasypie zbiornik
Betonowy zbiornik w Sosnowcu, do które-
go 19 maja wpadł i utonął 7-letni chłopiec 
zostanie zasypany. Miasto feralny zbiornik 
zasypie na swój koszt. Teren, na którym 
znajdują się budynki dawnej przepompowni 
kupił ponad 10 lat temu prywatny właściciel. 
Urzędnikom - po tragedii - nie udało się jed-
nak z nim skontaktować ani telefonicznie, ani 
listownie. Magistrat postanowił więc działać 
na własną rękę i zdecydował o zasypaniu 
zbiornika. Koszty pokryje samorząd. Nadal 
jednak otwarte pozostaje pytanie, kto do-
puścił się na terenie dawnej przepompowni 
zaniedbań? Teren był kontrolowany pod 
względem bezpieczeństwa na początku 
maja tego roku. Wtedy jeszcze wbudowane 
w betonowe konstrukcje zbiorniki miały me-
talowe klapy. Jednak w dniu tragedii, kiedy 
dzieci z pobliskiego osiedla Bór bawiły się 
tutaj - klap już nie było. Do niezabezpieczo-
nego zbiornika wpadł 7-letni chłopiec. Drugi 
z chłopców zaalarmował jednego z prze-
chodniów, który wezwał pomoc. Niestety, 
nurek ze zbiornika wyciągnął nieżyjącego już 
chłopca. Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
sosnowiecka prokuratura. 

Nowy szef śląskiej policji
Poznaliśmy nowego komendanta śląskiej 
policji. Minister Spraw Wewnętrznych, Bar-
tłomiej Sienkiewicz powołał na to stanowi-
sko nadinspektora Krzysztofa Jarosza. Nie 
pomogły apele wojewody poznańskiego, 
a także policyjnych związkowców, aby nie 
zabierać z Wielkopolski generała Krzysztofa 
Jarosza. 23 maja Jarosz został odwołany ofi -
cjalnie z funkcji Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Poznaniu i przeniesiony do Katowic 
na stanowisko Śląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji. Dowództwo nad najwięk-
szym garnizonem policji w Polsce, Jarosz 
objął ofi cjalnie 24 maja. Poprzedni szef 
śląskiej policji, nadinspektor Dariusz Działo, 
objął w ubiegłym miesiącu stanowisko Ko-
mendanta Stołecznego Policji.

Awaryjne lądowanie w Pyrzowicach
Na równe nogi zostały postawione wszyst-
kie służby w Międzynarodowym Porcie Lot-
niczym w Pyrzowicach. Zdefektowany był 
jeden z silników samolotu Lufthansy. Sy-
gnał mayday nadał do wieży kontroli lotów 
samolot linii Lufthansa, startujący z Pyrzo-
wic. Na pokładzie maszyny znajdowało się 
67 osób - w tym 4 członków załogi. W sa-
molocie stwierdzono defekt prawego silni-
ka. Samolot, który miał lecieć do Frankfurtu 
przez pół godzin krążył nad Pyrzowicami. 
Natychmiast podjęto specjalną procedurę 
lądowania awaryjnego. Na miejsce skiero-
wano 13 karetek pogotowia oraz 15 zastę-
pów straży pożarnej. Samolot Lufthansy na 
szczęście bezpiecznie wylądował. Żadne-
mu z pasażerów nic się nie stało.

To duży sukces, ale o pełni 
szczęścia mówić jeszcze nie 
można. W Instytucie Onko-
logii w Gliwicach  lekarze po 
raz pierwszy w Polsce prze-
prowadzili udany przeszczep 
twarzy. To także pierwsza tego 
typu tzw. „pilna” operacja na 
świecie. Pilna, czyli ratująca 
życie. Zabiegł trwał ponad 26 
godzin. Uratował życie 33-let-
niemu mężczyźnie, który miał 
w y padek podczas obsługi 
maszyny do  cięcia kamieni.

33-letni Grzegorz  z Wrocła-
wia na razie porozumiewa się 
tylko  gestami.  To, że w ogóle 
żyje zawdzięcza specjalistom. 

- Przeszczepy, które były wyko-
nywane na świecie to okres roku 
do siedmiu lat oczekiwania biorcy 
na przeszczep. U nas ten okres 
jak wiadomo był bardzo szybki 
- opowiada prof. Adam Ma-
ciejewski, który przeprowadził 
pierwszy w Polsce przeszczep 
twarzy. Zespół pod kierunkiem 
prof. Maciejewskiego w Insty-
tucie Onkologii w Gliwicach 
przeprowadził pierwszą w Pol-
sce operacje przeszczepu twarzy. 
To również pierwsza tzw. pilna 

operacja przeszczepu na świecie. 
- Zabieg pierwszy ratujący życie. 
Taki, którego gdybyśmy nie wyko-
nali to efekt, czy perspektywa dla 

pacjenta mogła być niekorzystna - 
mówi dr Krzysztof Olejnik, czło-
nek zespołu rekonstrukcyjnego.

Grzegorz tra� ł do gliwickie-
go szpitala z Wrocławia. Doznał 
ciężkiego okaleczenia twarzy, 
pracując przy maszynie do 
cięcia kamieni. Jako pierwszy 
poszkodowanego zobaczył dr 
Klaudiusz Łuczak ze szpitala kli-
nicznego we Wrocławiu. - Walka 
z krwawieniem. Następnie próba 
wykonania zabiegu ratującego 
przed kalectwem, czyli począw-
szy od tracheostomii założenia 
i zabezpieczenia krwawienia, 
a następnie rekonstrukcji elemen-
tów kostnych, których pacjent nie 
utracił – wspomina dr Klaudiusz 
Łuczak. Uszkodzeniu uległa nie 
tylko tkanka miękka, ale rów-
nież kości czaszki. Na podobny 
zabieg ten zespół przygotowy-
wał się przez 4 lata. - Ćwiczyliśmy 
na zwłokach przede wszystkim, 
bo pewne etapy tego zabiegu były 
nam doskonale znane, natomiast 
był szereg niewiadomych, które 
musieliśmy sobie przećwiczyć. 
Próbując na zwłokach chodziło 
głównie o złożoność i wieloele-
mentowość tego przeszczepu - wy-
jaśnia dr Maciej Grajek, członek 

zespołu rekonstrukcyjnego.
By przeprowadzić przeszczep 

twarzy siły musieli połączyć 
chirurdzy plastyczni, transplan-
tolodzy, anestezjolodzy, psycho-
lodzy i rehabilitanci. W sumie 
około 70 osób. Operacja trwała 
ponad 26 godzin. Najtrudniej-
sza okazała się logistyka. - Cho-
ciażby załatwienie posiłków dla 
ludzi pracujących, bo nie da się 
27 godzin pracować non stop 
bez jakiejkolwiek przerwy, bez 
jakiegokolwiek odpoczynku - 
stwierdza dr Janusz Wierzgoń, 
kierownik bloku operacyjnego. 
Przeszczep przeprowadzono 
w Gliwicach nie tylko ze wzglę-
du na największe w Polsce 
doświadczenie lekarzy w zabie-
gach rekonstrukcyjnych. - Bez 
takiego wyposażenia, nawet przy 
ogromnej chęci i wspaniałych 
umiejętnościach zespołu, ten 
zabieg i tak byłby niemożliwy 
do przeprowadzenia - zaznacza 
prof. dr hab. n. med. Bogusław 
Maciejewski, dyrektor Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach.
Stan pacjenta jest nadal ciężki, 
ale stabilny, istnieje więc duża 
szansa, że mimo rozległych obra-
żeń wróci do normalnego życia.

Pierwszy przeszczep twarzy ratujący życie

Największe rondo w Żywcu 
plus ruchliwa droga krajowa, 
plus powolna jazda w koło kil-
koma autami. Efekt końcowy 
- zdenerwowanie kierowców 
i gigantyczne korki. Tak żywiec-
ki przedsiębiorca postanowił 
walczyć o swoją - jak twierdzi 
- własność z Generalną Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Przedsiębiorca ma działki są-
siadujące z rondem, na których 
chciał postawić restaurację. Nie 
może wybudować wjazdu, bo 
dostał negatywną odpowiedź 
z GDDKiA. 

Nieco skołowani i całkowicie 
zablokowani byli kierowcy na ży-
wieckim rondzie. Bo właśnie naj-
większe rondo w Żywcu zostało 

rano zablokowane. - Dzisiaj jest 
akcja ostrzegawcza. Zobaczymy 
jaki to przyniesie odzew, jak się 
zachowa też pan minister, bo było 
to też dla pana ministra dedykowa-
ne. Innym razem zrobimy, tak jak 
pan Rutkowski tutaj zapowiadał 
jakiś piknik z grillem i zamkniemy 
całkowicie drogę – mówił Grzego-
rza Szumlas, który jest w sporze 
sądowym z GDDKiA. Drogę, 
a konkretnie zjazd w kierunku 
Zwardonia, wraz z częścią ronda 
zbudowanego na terenie nale-
żącym do Grzegorza Szumlasa, 
właściciel planuje zablokować 

całkowicie, jeśli Dyrekcja Dróg 
Krajowych nie zgodzi się na jego 
propozycje. - Pan Grzegorz wal-
czy o swoją własność, która jest 

ewidentnie naruszona i w żaden 
sposób nie może wyegzekwować 
swojej własności. Nie ma już żad-
nego wyjścia, jeżeli ta sytuacja, 
która dzisiaj jest nie przyniesie 
żadnego efektu, to ja już nie wiem, 
bo pan Grzegorz jest zdesperowa-
ny – wyjaśnia Konrad Pogoda, 
adwokat. 

Bo choć spór z zarządcą to-
czy się już od przeszło dwóch 
lat, to sprawa cały czas wraca do 
punktu wyjścia. Do tej pory nie 
pomogły ani prośby o interwencje 
do ministerstwa transportu, ani 
organizowane protesty. - Gene-
ralna Dyrekcja zaproponowała 
za to wykup gruntu, cena 100 
złotych za metr kwadratowy. Da-
jąc takie śmieszne pieniądze za 
działkę 36-arową w takim terenie, 
to już jest jakaś kpina. Jeżeli za 
chaszcze GDDKiA płaciła 160 zł 
za metr kwadratowy, a tutaj chcą 
za działkę budowlaną z prawie 
już wszystkim i z pozwoleniami 
dać po 100 złotych, to sam pan 
rozumie – wylicza Jan Jafernik, wi-
ceprzewodniczący rady powiatu 
żywieckiego. Powagę sprawy, jak 
przekonują - rozumieją również 
przedstawiciele zarządcy. -Ze swo-
jej strony dołożyliśmy wszelkich 
starań. Wcześniej przed rozpoczę-
ciem budowy ronda uzyskaliśmy 
zgodę od kuratora na rozpoczęcie 
procesu inwestycyjnego, następnym 

krokiem miała być sprzedaż tych 
działek na rzecz Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Tak się nie stało – opowiada Ma-
rek Prusak z GDDKiA. 

I choć sprawa na razie utknęła 
w korku, to jest szansa, że przy 
odpowiednim wsparciu nabierze 
tempa. Tym razem nie jako przed-
stawiciel biura detektywistyczne-
go, a były europoseł i parlamenta-
rzysta żywieckiego przedsiębiorcę 
postanowił wspomóc Krzysztof 
Rutkowski, któremu być może 
marzy się powrót do polityki.
- Panie ministrze, pan nastawi 
swoje ekskluzywne zegarki, pan się 
obudzi. Dobrze by było, żeby pan 
zwrócił uwagę na to, że problemy 
społeczne są bardzo duże i zamiast 
zajmować się poszukiwaniem 
zabawek  pozostawionych przez 
dzieci w pociągu, zajmie się poważ-
nymi sprawami - grzmiał w Żywcu 
Krzysztof Rutkowski. Jak drogo-
cenny dla ministra Nowaka jest 
czas, świadczy choćby fakt, że nie 
znalazł go również na odpowiedź 
dla nas. Tymczasem żywiecki 
przedsiębiorca - jak twierdzi - 
traci podwójnie. Z jednej strony 
nie otrzymując pieniędzy za swoją 
własność, z drugiej brakiem zgody 
na rozpoczęcie inwestycji na nale-
żących do niego, a sąsiadujących 
z rondem działkach. 

Zablokowane rondo w Żywcu



Zlikwidować Koleje Śląskie, 
przywrócić śląskie Przewozy Re-
gionalne, a także połączyć 100 kole-
jowych spółek w jedną. To postulaty 
protestu Sierpnia 80, które przed-
stawili związkowcy pod dworcem 
PKP w Katowicach. Protestu, który 
jest odpowiedzią na zaplanowane 
cięcia połączeń Kolei Śląskich oraz 
podwyżki cen biletów.

To był bardziej kolportaż niż 
manifestacja. Przed katowickim 
dworcem kilkuosobowa grupa związ-
kowców z Sierpnia 80 w wyjątkowo 
stonowany sposób przekazywała swo-
je postulaty. Protestu wymierzonego 

nie tylko w spółkę Koleje Śląskie, 
która ich zdaniem powinna zostać 
zlikwidowana razem z chaosem na 
torach. – Chodzi o to, żeby w  całej 
Polsce zniknęło te ponad sto spółek 
kolejowych, żeby powstał jeden prze-
woźnik i jedno PKP. Żeby to było 
sprawne to trzeba iść w stronę rozwoju 
komunikacji – oznajmia Patryk Ko-
sela, rzecznik WZZ "Sierpień 80". To 
akurat postulat trochę spóźniony, bo 
Ministerstwo Transportu połączenie 
spółek kolejowych już zaplanowało. 
Docelowo jednak w całym kraju ma 
być ich pięć, a nie jedna. Na razie 
nadmiar kolejowych spółek i chaos 

tym spowodowany wciąż odczuwają 
najbardziej pasażerowie. - Kiedyś było 
tak, że kupowało się w jednej kasie 
bilet na całą Polskę, czy na pospieszny, 
czy na osobowy. Nie było znaczenia 
skąd i dokąd. Nie było regionalnych, 
nie było inter city, nie było śląskich 
– wspomina Edward Nakonieczny, 
pasażer.

I nie było problemu. Teraz naj-
większym problemem, jak twierdzą 
związkowcy jest spółka Koleje Śląskie. 
W apelu do premiera, związkowcy 
żądają zwrotu pieniędzy, które 
samorząd województwa śląskiego 
roztrwonił uruchamiając nowego 
przewoźnika. Przewoźnika, którego 
zastąpić jak najszybciej według prote-
stujących powinny śląskie Przewozy 
Regionalne. - Ja jeszcze nie słyszałem 
o programie naprawczym, który pole-
ga na tym, że tnie się usługę, pogarsza 
jej jakość i standard oraz podnosi ceny 
biletów. To doprowadzi do wykoleje-
nia Kolei Śląskich – podkreśla Patryk 
Kosela, rzecznik WZZ "Sierpień 80”. 
Cięcia nawet 40 proc. połączeń oraz 
zaplanowane od czerwca podwyżki 
cen biletów są jak mówią urzędnicy, 

nieuniknione. A zaciskanie pasa 
ma dotknąć nie tylko podróżnych. 
- Mamy ograniczenia kadrowe, prezesi 
rezygnują z części swoich wynagro-
dzeń i niestety pasażerowie też odczu-
wają te zmiany – mówi Aleksandra 
Marzyńska, Urząd Marszałkowski 
woj. śląskiego.

I często zniechęcają się do po-
dróżowania koleją. - Zabrali sześć 
pociągów, tak do 10 rano jeszcze 
kursują i później tak wieczorem, 
a w środku dnia nie ma i trzeba się 
przerzucać na autobus – oznajmia 
Jan Bednarz, pasażer z Tychów. 
I będzie trzeba, jeśli nie będzie kon-
kretnych i przemyślanych pomysłów 
na kolej w województwie śląskim. 
- Jeżeli ktoś wychodzi z założeniem 
likwidacji Kolei Śląskich to powinien 
oczywiście założyć i powiedzieć co 
w zamian, bo transport kolejowy 
na Śląsku był jest i będzie – stwier-
dza prof. Marek Sitarz, Wydział 
Transportu Politechniki Śląskiej. 
Na razie jednak kończy się albo 
na pomysłach, albo nie do końca 
uzasadnionych ekonomicznie de-
cyzjach urzędników.

Nadchodzi Industriada 2013
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

Pieniędzy nie będzie, ale stadion 
i tak powstanie
Mimo że z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Tychy na budowę Stadionu Miejskiego 
nie dostaną ani złotówki, budowa obiektu 
nie jest zagrożona - zapewniają władze 
miasta. Co więcej, kredyt który także był 
rozważany jako sposób sfi nansowania 
inwestycji - nie będzie potrzebny. Dotacja 
z resortu miała wynieść około 50 milio-
nów zł. Pieniądze z Warszawy na Śląsk 
jednak nie popłyną. Mimo to, piłkarze 
1-ligowego GKS-u Tychy swój pierw-
szy mecz na nowiutkim stadionie mają 
zagrać w połowie 2015 roku. Magistrat 
na budowę stadionu nie weźmie jednak 
kredytu. 130 milionów, czyli tyle, ile trzeba 
na dokończenie budowy zarezerwowano 
w tzw. wieloletniej prognozie fi nansowej 
miasta. I to - zdaniem urzędników - jest 
gwarancją tego, że budowa jest nieza-
grożona. Na wzniesienie nowoczesnego 
stadionu na 15 tysięcy miejsc, wykonaw-
ca, czyli Mostostal Warszawa SA ma 
30 miesięcy. Do tego czasu GKS Tychy 
swoje mecze musi rozgrywać na wynaj-
mowanych stadionie w Jaworznie.

Kolejne czworaczki urodziły się 
w Rudzie Śląskiej
Wyjątkowy szpital, wyjątkowe narodziny. 
W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej 
przyszły na świat już drugie na przestrzeni 
kilku tygodni czworaczki. Rzadko zdarza 
się nie tylko ciąża, z której na świat przy-
chodzi aż czwórka dzieci ale i to, że naro-
dziny mają miejsce w tak krótkim odstępie 
czasu w jednym szpitalu.
W Rudzie Śląskiej w niespełna miesiąc 
po tym, jak w rudzkim szpitalu urodziły 
się czworaczki z Sosnowca, specja-
liści przyjęli kolejny taki poród. Cała 
czwórka przez co najmniej pół roku po-
zostanie pod opieką rudzkich lekarzy. 
Rodzice czworaczków przyjechali do 
Rudy Śląskiej z miejscowości Brzeźce, 
koło Pszczyny. Nieprzypadkowo tutaj. 
Nie każda bowiem placówka w Polsce 
jest w stanie przyjąć tak skomplikowa-
ny poród oraz zapewnić malutkim i po-
trzebującym natychmiastowej pomocy 
dzieciom opiekę. Mnogie ciąże w rudz-
kim szpitalu to nie rzadkość. Placówka 
dwa lata temu otrzymała prestiżowy III 
stopień referencyjności. Dzięki temu 
tutejsza neonatologia ma możliwość 
leczenia najciężej chorych noworod-
ków i wcześniaków. Do Rudy Śląskiej 
kierowane są kobiety ciężarne z całego 
województwa śląskiego.

Miliony dolarów na autostradach
Przez województwo śląskie przejechał 
legendarny wyścig Gumball 3000. Fer-
rari, Porsche, czy Chevrolety spotkać 
można było na autostradach A1 i A4.
Można stwierdzić, że Gumball jest nie-
legalny, bo uczestnicy ścigają się na 
drogach publicznych bez zgody lokal-
nych władz czy policji. Cel i przesłanie 
wyścigu? Przejechać jego trasę z faso-
nem, nieco drwiąc z policji. Nie zawsze 
bowiem jego uczestnicy jadą z przepi-
sową prędkością, czasem kawalkada 
sunie wszystkimi dostępnymi pasami, 
ale wszystko w granicach zdrowego 
rozsądku. Słynny wyścig przemierzał 
województwo śląskie w drodze z Kra-
kowa do Ostrawy. To chyba jedyna 
okazja, żeby zobaczyć w jednym miej-
scu i czasie tyle luksusowych super-
-aut. Wśród nich znajdziemy między 
innymi Lamborghini, Ferrari, Land 
Rovery, Bentleye, czy Porsche. Ka-
walkadę milionów dolarów na kołach 
spotkaliśmy nie tylko na autostradach, 
ale także na drogach lokalnych w oko-
licach Mszany, Świerklan czy Połomii. 
Wszystko przez wciąż zamknięty most 
w Mszanie. Cała impreza zakończyła 
się 26 maja w Monako.

Przejażdżka kolejką wąskotoro-
wą, pieczenie chleba, czy warzenie 
piwa. To tylko niektóre atrakcje 
tegorocznej Industriady, czyli 
Święta Szlaku Zabytków Techni-
ki. Konkursy, koncerty, happenin-
gi, wystawy. W sumie 271 imprez 
w 24 miastach. Święta techniki 
zazdroszczą nam już Czesi i Fran-
cuzi. Choć i my mamy się jeszcze 
od kogo uczyć.

Specjalnie nawarzone piwo 
trzeba wypić, tyle że jego smak i re-
ceptura na razie okryta jest ścisłą ta-
jemnicą. Pierwsze kapsle wystrzelą 8 

czerwca podczas Industriady. Za 
zdrowie Mikołaja. - Chodzi o rato-
wanie szybu Mikołaj. To przepiękny, 
cudowny zabytek w Rudzie Śląskiej, 
który teraz stoi pusty i jeśli ten stan 
potrwa dłużej to zniszczeje. Nasza 
fundacja postanowiła ten szyb ura-
tować. Jednym z takich elementów 
ratowania tego szybu jest włączeniu 
go do obchodów w Industriadzie - 
wyjaśnia Jarosław Gibas, fundacja 

Hereditas Silesiae Superioris. Ta-
kich zabytków techniki udało się 
uratować już wiele. Dziś większość 
z nich znajduje się na industrialnym 

szlaku. W województwie śląskim 
takich obiektów jest 36. Są to muzea, 
skanseny czy stare zakłady pracy. 
Wiele z nich rozrywki dostarcza 
więcej niż tylko raz w roku. - Oka-
zuje się, że to miejsce, które straciło 
swoją funkcję w wielu przypadkach, 
bo stało się zabytkiem albo przestało 
pracować - może dostać nowe życie 
poprzez wpuszczenie tam artystów. 
Przez zainicjowanie tam działań kul-
turalnych, które znowu sprawiają, że 
ta energia tam buzuje, że ona wraca 
do życia - zaznacza Piotr Chlipalski, 
twórca projektów "Szychta i Fajrant".

Industriada z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W poprzedniej edycji 
udział wzięło ponad sześćdziesiąt 
tysięcy osób. W tym roku ma być 
jeszcze lepiej. - Ta marka wyszła już 
dawno poza województwo śląskie, 
a nawet poza nasz kraj, ponieważ 
tym co tutaj robimy zainteresowani są 
Czesi. Jest bardzo duże zainteresowa-
nie ze strony regionu północnej Fran-
cji, który jest bardzo podobny w zna-
czeniu historycznym, czy kulturowym 
do województwa śląskiego - podkreśla 
Aleksandra Gajewska, wicemarsza-
łek Województwa Śląskiego. Choć do 

niemieckiego Zagłębia Ruhry jeszcze 
nam daleko. - Możemy mówić tylko 
o jeszcze jednej naszej przewadze ta-
kiej. To to, że mamy podziemia. Tego 
tam nie ma, ale jednocześnie ta skala 
obiektów naziemnych, która jest tam 
znowu jest bez porównania z tym co 
my mamy tutaj na dzień dzisiejszy. 
Gdzieś to się równoważy, chociaż 
na razie z przewagą Zagłębia Ruhry
- uważa Tomasz Masoń, Zabytkowa 
Kopalnia "GUIDO" w Zabrzu.

Przed nami ponad dwieście 
imprez w 24 miastach. Od wyjąt-
kowych instalacji artystycznych po 
spotkania z gigantycznymi świetli-
stymi lalkami-fantomami. - Osoby, 
które odwiedzają nas, czy nie tylko 
nas, bo wszystkie zabytki techniki, 
mają właśnie takie wrażenie, że to 
zaczyna żyć nowym życiem i wtedy 
łatwiej zrozumieć to co było kiedyś. 
Łatwiej zrozumieć historię, bo ona jest 
jakby wkomponowana w nasze życie 
teraźniejsze - podsumował Michał 
Wróblewski, Stowarzyszenie Sztyg.
art. Historia podana w taki sposób 
daje nadzieje, że nawet ta najbardziej 
oporna materia może się nią zachły-
snąć. Cały program imprezy można 
znaleźć na stronie industriada.pl.

Protestowali przed dworcem w Katowicach
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-Trenuję w klubie od ponad 
dwóch lat. Dzięki temu osiągam 
coraz lepsze wyniki i coraz czę-
ściej wygrywam podczas wielkich 
imprez. Mój największy sukces to 
na razie wygrana w międzyna-
rodowych zawodach o Góralski 
Kapelusik, które co roku odbywają 
się w słowackim mieście Zuberec. 
Uczestniczyli w nich zawodnicy 
z Polski, Czech i Słowacji . Bardzo 
dobrze mi się tu jeździ, sprawia mi 
to dużą frajdę. Jestem wdzięczna za 
to, że mogę tu trenować- mówiła 
Aniela Sawicka, najbardziej utytu-
łowana zawodniczka Carvingsport 
Pilsko Team.

Organizatorem spotkania była 
Fundacja Na Rzecz Harmonijnego 

Współistnienia Człowieka i Przyro-
dy w Beskidach, która ufundowała 
nagrody dla młodych narciarzy. To 
właśnie dzięki staraniom Fundacji, 
którą reprezentował wiceprezes 
Zarządu Rafał Leśkiewicz oraz wła-
ściciela Kompleksu Pilsko-Jontek, 
Leszka Łazarczyka, dzieci mają 
możliwość trenowania na bardzo 
korzystnych warunkach. - Realia 
są takie, że gdybyśmy nie otrzymali 
tego wsparcia, to większość dziecia-
ków ze względów � nansowych nie 
mogłoby trenować. Otrzymaliśmy 
karnety od właściciela obiektu oraz 
nieocenione wsparcie ze strony 
Fundacji. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni. Niewiele jest w Polsce 
klubów, które mają takie szczęście
- mówił Zbigniew Dendys, trener 
Carvingsport Pilsko Team.

Utworzenie klubu przy Kom-
pleksie Pilsko-Jontek to dopiero 
początek wielkich planów Leszka 
Łazarczyka i Rafała Leśkiewicza. 
Ich głównym celem jest zbudo-
wanie silnej pozycji Polski w nar-
ciarstwie alpejskim oraz przy-
gotowanie kadry na Olimpiadę 
w 2018 i 2022 roku. Poprzedzić 
ma to szkolenie dzieci i młodzie-
ży w oparciu o nowe systemy 
treningowe, powołanie do życia 
systemu naboru i selekcji talentów 
oraz utworzenie bazy szkolenio-
wej funkcjonującej na światowym 
poziomie. 

-Chcielibyśmy stworzyć jak 
najlepsze warunki dla naszych 
młodych narciarzy. Z pewnością 
część z nich będzie traktowało po-
byt w klubie tylko jako przygodę. 
Mam jednak nadzieję, że osoby 
o największym zaangażowaniu 
i potencjale będą mogły w przyszło-
ści traktować to jako zawód, czego 
im z całego serca życzę.  W tym 
roku zaczęliśmy rozmowy z pro-
ducentami sprzętu narciarskiego. 
Być może uda nam się pozyskać 
wyposażenie treningowe- jeśli nie 
dla wszystkich, to chociaż dla części 
dzieciaków. Mamy wiele pomysłów. 

Będziemy się starali systematycznie 
je realizować -przekonywał Ra-
fał Leśkiewicz.

Mimo że sezon narciarski 
kończy się w kwietniu, zawodnicy 
Carvingsport Pilsko Team trenu-
ją przez cały rok. Jak podkreśla 
Zuzanna Koprowska, solidne 
przygotowanie w okresie letnim, 
jest kluczem do sukcesu. -Bardzo 
ważne jest aby trenować przez cały 
rok. Podczas dzisiejszego spotka-
nia chcemy nie tylko podziękować 
zawodnikom za dobry sezon, ale 
też zmotywować ich do dalszej 
pracy. Istniejemy dopiero dwa lata, 

ale już zauważamy duży progres. 
Dzieci, które dwa lata temu jesz-
cze nie trenowały już osiągają 
spore sukcesy. Mam nadzieję, że 
ten fakt jest dla nich motywu-
jący. W tym roku organizujemy 
obóz letni w Słowenii. W tym 
okresie przygotowania przebie-
gają zupełnie inaczej niż zimą. 
Biegamy, jeździmy na rowerach, 
rolkach, przeprowadzamy zajęcia 
ogólnorozwojowe. Późną jesienią 
zaczniemy już treningi w Korbie-
lowie. Musimy dobrze wykorzy-
stać ten czas, żeby przyszły sezon 
był jeszcze lepszy- mówił trener 
Carvingsport Pilsko Team.

 Tomasz Breguła

Na zakończenie sezonu

Spotkanie podsumowujące sezon narciarski 2012/2013 w wykonaniu klubu Carvingsport Pilsko Team odbyło się 
23 maja w korbielowskim Kompleksie Pilsko-Jontek. Podczas uroczystości podziękowano zawodnikom klubu za 
zaangażowanie oraz wyniki sportowe minionego sezonu. Najlepsi z nich otrzymali atrakcyjne nagrody.
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Centrum Militarne powstało (a wła-
ściwie nadal powstaje) z połączenia pasji 
dwóch osób. Pierwszą z nich jest Josef 
Czudek, właściciel salonu i serwisu samo-
chodów Skoda oraz Kia w Jablunkovie, 
który od lat swe oszczędności lokował 
kupując z demobilu wojskowe pojaz-
dy - głównie czołgi, opancerzone wozy 

piechoty, itp. Drugą osobą jest zakochany 
w historii Śląska Cieszyńskiego (zwłasz-
cza dotyczącej okresu II wojny światowej) 
Czech z polskimi korzeniami Bogdan 
Jakubek. Od prawie pięciu lat prowadzi 
on w Jablunkovie, w tzw. Willi Loren-
czuków (w której w 1914 roku mieszkał 
Józef Piłsudski) niewielkie, ale bogate 
w niezwykłe zbiory muzeum o nazwie 
Archiwum Wojskowej Historii Śląska 

Cieszyńskiego, rozbudowane wirtual-
nie o internetową stronę www.avhts.eu. 
W zbiorach tego muzeum są setki doku-
mentów, oryginalnych mundurów oraz 
części żołnierskiego wyposażenia osób 
pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, 
które w wojennych latach dobrowolnie 
lub przymusowo założyły mundur.

Na nieco nieformalnym otwarciu 
Centrum Militarnego przybyli przedsta-
wiciele władz lokalnych i regionalnych, 
ale nie było o� cjalnych  przemówień ani 
nawet ich przedstawienia. Ot, przyszły 
pojedyncze osoby, rodziny, weterani wo-
jenni... – młodzi i dorośli, Czesi i Polacy.

Organizatorzy zaplanowali dla gości 
prawdziwe atrakcje. Była to możliwość 
dokładnego obejrzenia eksponatów (m. 
in. radzieckiego czołgu T-34, znanego 
doskonale jako „Rudy” z � lmu „Czterej 
pancerni i pies”, niemieckiego wozu pie-
choty Sd.Kfz.251 z okresu II wojny świa-
towej czy bardziej współczesnego (lata 
70-te) BWP). Dostęp do tych pojazdów 
był zupełnie swobodny, bo można było 

wejść nawet do ich stalowych wnętrz.
Kolejnym punktem dnia był przejazd 

historycznych pojazdów wojskowych 
z udziałem m. in. Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Breda” z Bielska-Białej 
działającej przy Beskidzkim Stowa-
rzyszeniu Maczkowców. Jednak chyba 
największe wrażenie zrobiło odpalenie 
czołgowych silników i pokaz możliwości 
terenowych tych pojazdów. Na koniec 
zainscenizowano - z pełnymi efektami 

wizualnymi oraz akustycznymi - starcie 
bojowe niemieckich oraz polskich od-
działów piechoty wspartych przez czołgi.

Centrum Militarne cały czas znajdu-
je się w stanie rozbudowy. Zgodnie z pla-
nami aktualna wizja muzeum dopełni 
się za 2-3 lata. Jednak już teraz będąc 
w pobliżu Jablunkova - a to zaledwie 
kilka, kilkanaście kilometrów od Isteb-
nej, Koniakowa czy Cieszyna – warto 
tam zajrzeć.

Pomysł zaproponowany przez Je-
rzego Stożka- architekta znanego przede 
wszystkim dzięki stworzeniu projektu 
modernizacji Teatru Rozrywki oraz ulicy 
Jagiellońskiej- dla wielu chorzowian jest 
niemałym zaskoczeniem. Głównie za spra-
wą ogromnego komina nawiązującego do 
tradycji hutniczych miasta, który miałby 
pełnić funkcję tężni solankowej tworzącej 
mikroklimat tej części miasta. Nietypowy 
obiekt miałyby powstać w centralnej części 
nowego rynku. Przedstawiona koncepcja 
architektoniczna, nie jest ostatecznym pro-
jektem. Zanim podjęta zostanie ostateczna 
decyzja, władze miasta ogłoszą konkurs 
konkurs, w którym drogą publicznej debaty 

wyprana zostanie najlepsza propozycja. 
-Nie jestem przekonany zarówno do tego 
pomysłu, jak i wcześniejszych projektów wy-
konanych przez Jerzego Stożka. Z pewnością 
trzeba to dobrze przemyśleć i podjąć właściwą 
decyzję. Szczerze mówiąc koncepcja utwo-
rzenia rynku pod estakadą według mnie nie 
jest trafiona. Należy pamiętać, że choćbyśmy 
zainstalowali tam nieskończoną ilość paneli 
dźwiękoszczelnych, to z estakady nadal będą 
opadać w stronę rynku spaliny samochodowe 
i inne szkodliwe substancje. Tutaj nie ma 
mowy o żadnym mikroklimacie. To nie jest 
dobre miejsce do spędzania wolnego cza-
su- szczególnie dla dzieci i osób starszych. 
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby 
wyburzenie estakady. Niestety nie udało nam 
się to pomimo wieloletnich starań, a teraz gdy 

obiekt został wyremontowany, nie ma już na 
to szans - mówi Joachim Otte, Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Chorzów.

Mniejsze kontrowersje budzi natomiast 
pomysł wybudowania pod estakadą stalo-
wej konstrukcji o całkowicie przeszklonych 
ścianach, w której znajdywałyby się m.in. 
galeria sztuki oraz kawiarnie. W planach 
jest również wybudowanie nowoczesnego 
centrum przesiadkowego wyposażonego 
w trzy perony obsługujące tramwaje i auto-
busy. Pozwoliłoby to na skoncentrowanie 
wszystkich przystanków znajdujących się 
w tym rejonie miasta w jednym miejscu. 
- Można powiedzieć, że w Chorzowie nie 
ma rynku od 1978, kiedy to zburzono spo-
rą część infrastruktury w centralnej części 
miasta i zbudowano w jej miejscu estakadę, 
która przez te wszystkie lata była postrachem 
ludzi odwiedzających Chorzów. Teraz, gdy 
modernizacja estakady jest na ukończeniu, 

wygląda to lepiej. Perspektywa stworzenia 
czegoś na kształt rynku oraz zagospodarowa-
nia przestrzeni przy ratuszu i pod estakadą 
wydaje się być dobrym pomysłem - tak samo 
jak wybudowanie centrum przesiadkowego. 
Wokół rynku jest mnóstwo przystanków, 
a skupienie ich w jednym miejscu spowodo-
wałoby nie tylko optymalizację przestrzeni, 

ale byłoby również sporym ułatwieniem dla 
użytkowników komunikacji miejskiej. Jeżeli 
władze mądrze poprowadzą tę inwestycję 
i nie ucierpią na tym inne przedsięwzięcia 
planowane przez miasto, to jestem jak najbar-
dziej za. Nie przekonuje mnie jednak obecny 
projekt. Czekam na coś lepszego- mówi 
Damian Kwiotek, mieszkaniec Chorzowa.

Bitewny zgiełk
na otwarcie

Kontrowersyjny projekt

Ryk czołgowych silników oraz chmury gęstych spalin stały się kulminacyjnym punktem ofi cjalnego otwarcia 
muzealnego projektu realizowanego w czeskim Jablunkovie pod nazwą „Military Center”.

Chorzowskie władze planują stworzenie nowej przestrzeni publicznej pomiędzy wyremontowaną 
estakadą, a ratuszem. Wizualizacja koncepcji zabudowy centralnej części miasta przewiduje m.in. 
przesunięcie linii tramwajowej na drugą stronę estakady, gdzie miałoby powstać nowoczesne centrum 
przesiadkowe. Taki wariant dałby miastu możliwość zbudowania rynku z prawdziwego zdarzenia

 Maciej Rzońca
tekst i foto

 Tomasz Breguła
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Najczęściej powtarzającym się 
pytaniem  jest: czy decyzja Angeliny 
Jolie była słuszna, czy też postąpiła 
zbyt pochopnie usuwając obie pier-
si. Kontrowersyjna dziennikarka 
Karolina Korwin-Piotrowska za-
powiedziała, że również uda się na 
badania genetyczne, gdyż u kobiet 
w jej rodzinie wystąpiły przypadki 
raka piersi. Tą wypowiedzią rozpę-
tała prawdziwą burzę w Internecie. 
Jedni pisali, że  skoro pro�laktycz-
nie kobiety usuwają sobie piersi to 
równie dobrze, jeśli wykryje się 
jakiś wadliwy gen, można by usunąć 
sobie wszystkie wewnętrzne organy, 
bo istnieje prawdopodobieństwo, 

że w przyszłości pojawi się w nich 
nowotwór.  

- Niezwykle irytuje mnie, kiedy 
słyszę opinie, że Angelina Jolie zro-
biła to dla sławy, albo  dla PR-u. 
Nie zgadzam się z tym. Jej decyzja 
z punktu widzenia  pro�laktyki raka 
piersi była prawidłowa. Jeżeli wykry-
ty został zmieniony gen BRCA1 to 
jej decyzja była słuszna. Genetyka 
teraz na całym świecie odgrywa 
dużą rolę w pro�laktyce raka piersi. 
W latach 80-tych popularna była 
metoda palpacyjna, od czasu do cza-
su robiono też USG i mammogra�ę. 
Piętnaście lat później pojawiły się 
badania genetyczne i upowszechniła 
się mammogra�a, a dekadę później 
w genetyce poczyniliśmy ogromne 

postępy, tak że obecnie stosowanie 
wyłącznie metody palpacyjnej to jest 
średniowiecze. Wykrycie zmienione-
go genu BRCA1 i BRCA2  świadczy 
o tym, że kobieta  jest dziesięciokrot-
nie bardziej narażona na raka piersi 
– skomentował całą sytuację profe-
sor Stanislav Czudek, onkolog. Jak 
się okazuje  Angelina Jolie wcale nie  
jest odosobnionym przypadkiem 
kobiety, która podjęła tak drastycz-
ną decyzję, gdyż obawiała się iż – 
podobnie jak jej matka – zachoruje 
na raka.

- Zanim zrobiło się głośno o An-
gelinie Jolie w wielu krajach, więc 
także i w Czechach i Polsce przepro-
wadzono wiele mastektomii, chociaż 
nie były to przypadki tak nagłośnione 

-dodaje profesor Czudek.
Pytanie nurtujące w ostatnim 

czasie wiele kobiet brzmi: w jakich 
sytuacjach kobieta powinna mieć 
przeprowadzone badania genetycz-
ne na obecność genu BRCA1?

Według profesora Czudka, 
jeśli u matki, babki czy siostry 
wystąpiły zachorowania na raka 
piersi, niewątpliwie powinna 
udać się do lekarza pierwszego 
kontaktu albo ginekologa, który 
wiedząc, że jest ona w grupie  
podwyższonego ryzyka - skieruje 
ją na badanie USG lub mammo-
graficzne, ewentualnie i USG 
i mamogra�ę. I dotyczy to zarów-
no kobiet po 45 roku życia, jak 
i młodszych – dwudziestolatek 

i trzydziestolatek.
Do najbardziej niepokojących 

objawów, które powinny budzić  
podejrzenie co do możliwości wy-
stąpienia nowotworu piersi należą: 
stwardnienia, guzki, zaczerwie-
nienie skóry, krwawienie z sutka. 
Dodatkowo kobiety powinny same 
badać swoje piersi, ale i  miejsce pod 
pachami, gdzie mogą się pojawić 
powiększone węzły chłonne. 

Ponadto trzeba zwracać uwagę 
na sprawy hormonalne, a zatem 
wszystko, co nietypowe -  np. po-
jawienie się menstruacji u dziew-
czynek przed 12 rokiem życia albo 
utrzymujące się menstruacje u ko-
biet po pięćdziesiątce - powinno 
być konsultowane z lekarzem.
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Profilaktyczna
mastektomia
- słuszna decyzja
Angeliny Jolie

Ostatnie doniesienia medialne na 
temat decyzji znanej hollywoodzkiej 
aktorki Angeliny Jolie, która przeszła 
mastektomię, gdyż wykryto u niej  
zmieniony gen BRCA1, spowodowały, 
że zaczęto także i w Polsce szeroko 
omawiać konieczność badań gene- 
tycznych i interesować się tym tematem.

Romans, historia i nostalgia

Romanse wciąż cieszą się zainte-
resowaniem, zwłaszcza żeńskiej 
części czytelniczego świata. Wy-
starczy zajrzeć do internetu na blo-
gi poświęcone literaturze. Oprócz 
powieści, których bohaterkami 
są współczesne sfrustrowane 
gospodynie domowe, rozwście-
czone żony  z zemsty zdradzające 
�irtujących z małolatami mężów, 

wielkie emocje budzą opowieści 
z dawnych czasów. Romanse, 
których bohaterem jest kochliwy 
władca uwodzący młodą  miesz-
czankę, pisze polska pisarka Re-
nata Czarnecka. Jej wzbogacona 
o fascynujący obraz epoki i dro-
biazgowo odtworzone historyczne 
tło, opowieść o uniesieniach króla 
Zygmunta Augusta i Barbary Ra-
dziwiłłówny, wzrusza  wielbicielki 
romansów do łez („Królowa w ko-
lorze karminu”).
     Prawdziwą gwiazdą wśród pisa-
rek zajmujących się namiętnościa-
mi sprzed wieków jest urodzona 
w Kenii Brytyjka Philippa Grego-
ry, która nim zajęła się pisaniem 
romansów historycznych zrobiła 
doktorat z historii na uniwersy-
tecie w Edynburgu. Szczególnym 
sentymentem darzy siedemna-
sto- i osiemnastowieczną Anglię, 
której obyczaje i realia opisuje 
z prawdziwą �nezją. Jednak nie-
dawno ukazała się pierwsza część 
jej najnowszej serii, której pełna 
miłości, zbrodni i czarów akcja 
toczy się w średniowieczu.  
    Philippa Gregory, jak na au-
torkę bestsellerów przystało, 
snuje hipnotyzującą opowieść 

o  siedemnastoletniej Izoldzie, 
którą zamknięto w klasztorze, 
aby uniemożliwić jej zgłaszanie 

pretensji do spadku po ojcu. 
Po przybyciu Izoldy, zakonnice 
niespodziewanie zaczynają lu-
natykować, zaś zaniepokojeni 
zwierzchnicy kościoła wysyłają 
nowicjusza Lukę, który ma wyja-
śnić, co się naprawdę w klaszto-
rze dzieje. Luca i Izolda będą się 
musieli zmierzyć z szaleństwem 
i czarną magią. W „Odmieńcu” 
pisarka  kroczy bowiem ślada-
mi  wielkiego Umberto Eco, 
który w „Imieniu Róży” opisuje 

jak nowicjusz Adso zauroczony 
wieśniaczką oskarżoną o czary, 
ze łzami w oczach obserwuje 
spalenie na stosie  młodziutkiej 
piękności. 
     Pojawienie się  w kinach nowej, 
hollywoodzkiej wersji „Wielkiego 
Gatsby’ego” - melodramatu z Le-
onardo DiCaprio (w pierwszej 
wersji amanta zakochanego 
w nieosiągalnej, bogatej i znu-
dzonej mężatce granej przez Mię 
Farrow, zagrał Robert Redford) 
spowodowało falę zainteresowa-
nia  latami dwudziestymi i twór-
czością  F.S.Fitzgeralda. BBC 
umieściło „Wielkiego Gatsby’ego” 
w setce  książek,  które koniecz-
nie powinno się przeczytać. To 
romantyczne dzieło opowiadające 
o wielkiej nieszczęśliwej miłości 
w szalonych latach prohibicji i ła-
two bogacących się gangsterów, 
wznowiono niedawno  także 
w Polsce;  w nowym tłumaczeniu 
Jacka Dehnela. Warto zajrzeć do 
tej klasycznej już opowieści, której 
urok nie przemija, w przeciwień-
stwie do monumentalnego dzieła 
stanowiącego połączenie powieści 
historycznej, romansu i powieści 
obyczajowej, czyli  „Przeminęło 

z wiatrem”, napisanego w 1936 r. 
przez Margaret Mitchell.    
     W Polsce doskonale znana 
jest historia miłości Scarlett 
O’Hary i Rhetta Butlera na tle 
wojny secesyjnej. Dużym po-
wodzeniem wśród wielbicielek 
melodramatów cieszyła się 
jednak nie tyle książka, której 
przeczytanie jest nawet dla naj-
wytrwalszych  czytelniczek nie 
lada wyczynem (880 stron), co  
�lm z Clarkiem Gable i Vivien 
Leigh wyświetlany przy pełnych 
salach kinowych. 

 Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
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Stworzenie projektu s� nan-
sowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, będzie kosztować 
10 milionów złotych, z czego 5,3 
miliona pokryje Unia Europej-
ska. Dzięki otrzymaniu dotacji 
z budżetu państwa w wysokości 
4 milionów złotych, samorząd 
Chorzowa wyłoży na ten cel je-
dynie 900 tys. zł. -Wybudowanie 

obwodnicy jest bardzo potrzebne. 
Byłby to ratunek dla metropolii. 

Podobny projekt zaproponowali-
śmy już w 2003 roku i cieszę się, 
że po tylu latach coś się w tym 
kierunku zaczęło dziać - mówi Jo-
achim Otte, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Chorzów.

Wstępne plany zakładają, że 
nowy, 8-kilometrowy odcinek 
Drogi Krajowej nr 79 rozpocz-
nie się przy ulicy Chorzowskiej 
w Katowicach (przy Stadionie 

Śląskim), pobiegnie przez obec-
ną ulicę Parkową, w kierunku 
Chorzowa Starego, dalej obok ul. 
Kościuszki (okolice Szybu Prezy-
dent), a następnie wzdłuż torów 
linii kolejowej Katowice-Bytom. 
Projektanci przewidują maksy-
malne wykorzystanie przestrzeni 
poprzemysłowej - m.in. po daw-
nej Hucie Kościuszko. -Obecnie 
cały ruch przebiegający pomiędzy 
Chorzowem, a Bytomiem sku-
piony jest wokół ul. Katowickiej. 
Wybudowanie obwodnicy pozwo-
liłoby to zmienić, usprawnić ruch 
drogowy i odciążyć chorzowską 
estakadę. Zarówno jako miesz-
kaniec Bytomia, jak i kierowca 
jestem za tym projektem - mówi 
Adam Grzesik z biura prasowego 
miasta Bytom.

Dostarczenie projektu wraz 
z wszystkimi niezbędnymi do-
kumentami będzie podstawą do 
ubiegania się o do� nansowanie 
przedsięwzięcia ze środków unij-
nych. Szacowany koszt inwestycji 

ma wynieść blisko miliard zło-
tych. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, jego realizacja może 
rozpocząć się już w 2015 roku.

-Wspieramy ten projekt 
i mamy nadzieję, że dojdzie do 
jego realizacji. To jest bardzo do-
bre rozwiązanie, które przeniesie 
ruch tranzytowy na obrzeża, 
odciążając tym samym centrum 

miasta. Chorzowskie władze od 
dawna starają się o wybudowa-
nie obwodnicy. Teraz pojawiła 
się szansa na urzeczywistnienie 
ich długoletnich planów, co jest 
bardzo dobrą wiadomością nie 
tylko dla Chorzowa, ale i miast 
ościennych - zaznacza Jakub Ja-
rząbek, rzecznik prasowy mia-
sta Katowice.
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 Tomasz Breguła

Ratunek dla
metropolii

Chorzowskie władze od lat starają się o możliwość wybudowania obwodnicy. Teraz perspektywa wprowadzenia 
pomysłu w życie staje się coraz bardziej realna. Do końca bieżącego ma roku powstanie ostateczny projekt 
przebiegu obwodnicy będącej odcinkiem Drogi Krajowej nr 79. Obok Chorzowa w inwestycję są również 
zaangażowane Katowice oraz Bytom.
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Tak się bawi Dąbrowa Górnicza

Koncerty, atrakcje dla całych 
rodzin oraz wiele imprez towa-
rzyszących. 31 maja wystartują 
Dni Dąbrowy Górniczej.

 

W tym roku święto zagłębiow-
skiego miasta potrwa trzy dni. 
Impreza tradycyjnie już odbędzie 
się w Parku Hallera, gdzie zosta-
nie ustawiona główna scena. Od 
dawna znani się już wokaliści 
i zespoły, które wystąpią w miej-
skim parku. Każdy mieszkaniec 
powinien znaleźć coś dla siebie, 
bo codziennie podczas Dni Dą-
browy Górniczej 2013 serwowane 
będą inne gatunki muzyczne. Na 
początek coś dla fanów mocniej-
szych brzmień. Wystąpi między 
innymi zespół Searching for Calm, 
a gwiazdą wieczoru będą weterani 
niezależnego rocka – Kult. Muzycy 
będą promować swój najnowszy 
album „Prosto”. W tym dniu – po-
między koncertami - zobaczymy 

także prezentację Tauronu MKS 
Dąbrowa Górnicza. Będzie to nie 
lada frajda dla kibiców, ponieważ 
siatkarki w tym sezonie sięgnęły 
po wicemistrzostwo oraz Puchar 
Polski. 
1 czerwca zaśpiewa już Rafał Brzo-
zowski, Holly Blue i Małgorzata 
Bigeye. Koncert � nałowy będzie 
należał natomiast do Małgorzaty 
Ostrowskiej. Wielką atrakcją dla 
mieszkańców będzie też na pewno 
tradycyjny już pokaz sztucznych 
ogni. W ostatni dzień imprezy 
zabrzmią za to swojskie rytmy di-
sco-polo. Wystąpią między innymi 
zespoły Skaner, Milano i Boys.
Jak co roku, oprócz koncertów 
odbędą się imprezy towarzyszą-
ce. Będą więc konkursy, zabawy, 

warsztaty plastyczne, taneczne itp. 
Program uzupełnią wydarzenia, 
które będą miały miejsce prak-
tycznie na terenie całej Dąbrowy 
Górniczej. Tegoroczne święto 
miasta prowadzi i koordynuje 
Pałac Kultury Zagłębia. Wszyst-
kie szczegóły można znaleźć na 
stronie palac.art.pl.
Program imprez w paku Hallera:
  31 maja (piątek):
15.00 - Gabinet
16.00 - HipiersoniK
17.30 - Searching for Calm
18.40 - prezentacja drużyny TAU-
RON MKS Dąbrowa Górnicza
19.00 - Le Moor
21.00 - Kult
  1 czerwca (sobota):
13.30 - Dąbrowski Uniwersytet 
Dziecięcy – Wyższa Szkoła Biznesu
15.00 - Miejska Orkiestra Dęta

16.00 - Koncert � nalistów konkur-
su pn. „Z muzyką bliżej Europy”
17.00 - Rafał Brzozowski
18.30 - Holly Blue
20.00 - Małgorzata Bigeye
21.30 - Małgorzata Ostrowska
23.00 - pokaz sztucznych ogni
  2 czerwca (niedziela):
15.00 - VI Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Osób Niewidomych i Sła-
bowidzących „Dotyk Dźwięku”
17.00 - Występy artystyczne 
uczestników zajęć i warsztatów 
Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej
18.00 - Sojka Band
19.00 - Katarzyna Sałakowska oraz 
grupa taneczno-akrobatyczna ON 
THE FLOOR
19.30 - Skaner
20.15 - Milano
21.00 - Boys
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Sąd Rejonowy w Żorach uznał, że 
w oświadczeniu majątkowym prezy-
dent miasta wycenił działkę przy ulicy 
Owocowej na 400 tys. zł, podczas gdy 
warta była 660 tys. zł. Do oświadczenia 
z następnego roku tej działki w ogóle nie 
wpisał! Na prezydencie ciążył jeszcze 
jeden zarzut - zatajenia środków na ra-
chunku bankowym. Ten jednak został 
oddalony. Chodziło o pieniądze, które 
Socha dostał od siostry z zagranicy na 
kupno części działki. Prezydent miasta 
tłumaczył, że pieniądze wpłynęły na 
jego konto szybciej niż się spodziewał 
i dlatego nie wiedział o nich w dniu 
spisywania oświadczenia.

Po ogłoszeniu wyroku Socha nie 
chciał rozmawiać z dziennikarzami. Za-
brał jednak głos przed jego ogłoszeniem. 
- Kiedy tutaj w Żorach w tej sali pojawił 
się po raz pierwszy mój obrońca prof. 
Zbigniew Ćwiąkalski, to zaczął swoje 
wystąpienie od tego, że ta sprawa nie 
powinna trafić do sądu, a jednak trafiła. 
Jaki był cel tego? Zdyskredytować mnie 
w oczach wyborców. Jestem pewien, 
że gdyby ta sprawa wybuchła w czasie 
kampanii wyborczej, nie wygrałbym 
wyborów. Z jakichś powodów nie dało 
się tego na czas zrobić. Tylko po wyborach 
rzecznik CBA ogłosił to na całą Polskę. 
Ja już zostałem tym postępowaniem spo-
niewierany. Media używały sobie. Mó-
wiło się, że jestem podejrzany, że jestem 
przestępcą. Nie mogę sobie wyobrazić, 
że byłbym uznany winnym - mówił.

Waldemar Socha rządzi Żorami 
od 1998 roku. Ukończył prestiżowe 
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola 
Miarki w Żorach, to samo, którego ab-
solwentami są m.in. reżyser Krystian 
Lupa, aktorka Sonia Bohosiewicz czy 
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. 
Ten ostatni był prezydentem Żor przed 
Sochą. Waldemar Socha skończył też 
studia na Wydziale Handlu Zagra-
nicznego Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki. Od 1989 prowadził własną 
działalność gospodarczą. W 1998 roku 
po raz pierwszy objął stanowisko pre-
zydenta Żor, potem wygrywał kolejne 
wybory. W 2010 roku wygrał wybory 
prezydenckie w pierwszej turze. 2011 
roku przedstawiono mu zarzuty po-
dania nieprawdy w oświadczeniach 

majątkowych, składanych w związku 
z pełnioną funkcją publiczną...

Żory przez ostatnich kilkanaście lat 
stawiane były za wzór miasta, które po-
radziło sobie z transformacją. Po upadku 
jedynej kopalni, wydawało się, że miasto 

nie dźwignie się. Lawinowo rosło bezro-
bocie, pustoszały osiedla, ceny mieszkań 
poleciały w dół. Pomogła Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, część 

miasta znalazła się w tzw. podstrefie 
jastrzębsko-żorskiej. Na terenie mia-
sta powstały nowe fabryki. Pomogła 
doskonała lokalizacja, przy popularnej 
"wiślance", obecnie również przy auto-
stradzie A1. Miasto przyciągnęło też 

handel. Kiedy cały region robił zakupy 
w dość siermiężnych dyskontach, Żory 
miały już hipermarket Auchan, potem 
sportowy Decathlon czy budowlaną 

Castoramę. Zaczęła też działać pierwsza 
w tym regionie restauracja KFC. Świet-
ne położenie, tanie mieszkania, dobra 
kampania promocyjna (wykorzystano 
modelkę, która patronuje akcji "Zostań 
moim sąsiadem") spowodowały, że lu-
dzie zaczęli się tutaj osiedlać.

Wydaje się jednak, że miasto trochę 
przeszarżowało. Z ostrą krytyką spotkał 
się np. płomienny pawilon wystawien-
niczy, który zresztą jeszcze nie został 
wybudowany. Prezydent, chcąc ratować 
wizerunek miasta (i może trochę też 
swój) kilka miesięcy temu zapowiedział 
m.in. bezpłatną komunikację miejską, 
w granicach miasta oczywiście. Poszedł 
na noże również z Jastrzębską Spółką 
Węglową, która chce fedrować pod 
Żorami. Socha jest temu przeciwny, 
twierdząc, że spółka zdewastuje miasto. 
Przy tej okazji podpadł jednak żorskim 
radnym, twierdząc na łamach lokalne-
go "Kuriera", że niektórzy z nich mogli 
zostać skuszeni przez JSW pracą dla 
bliskich czy dotacjami dla klubów spor-
towych i innych organizacji. Radni za-

żądali przeprosin na łamach gazety...
Inni też mieli kłopoty

Waldemar Socha nie jest 
jedynym, którego oskarżono 
o popełnienie takiego urzędniczego 

przestępstwa. Zastępca prezydenta 
Jastrzębia Krzysztof Baradziej został 
oskarżony o pomoc w wyłudzeniu 
340 tysięcy złotych dotacji dla nie-
istniejącego już klubu MKS GKS 
Jastrzębie. Zdaniem prokuratury, 
wiceprezydent wystawił zaświad-
czenie, że klub nie miał żadnych 
zaległości � nansowych, choć w rze-
czywistości było inaczej. Bo klub był 
dłużny  11 tysięcy złotych za dzier-
żawę parkingu. Chociaż, zdaniem 
wielu, prezydent działał w dobrej 
wierze - chciał pomóc tonącemu 
klubowi - tra� ł na ławę oskarżonych.

Kłopoty miał też sam prezydent 
Jastrzębia Marian Janecki. Został 
oskarżony o działanie na szkodę 
miasta. Chodziło o zwrot nadpłaty 
podatku od nieruchomości wraz 
z odsetkami za zwłokę dla Przed-
siębiorstwa Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem. Prokura-
tura Rejonowa w Jastrzębiu oskar-
żyła go o to, że nie zwrócił podatku, 
a dopuszczając się nieuzasadnionej 
zwłoki, spowodował znaczną szkodę 
dla miasta, które musiało zapłacić 
odsetki w kwocie 445 tys. 67 zł. Spra-
wa ciągnęła się cztery lata,w końcu 
Janecki został uniewinniony

Prezydenci na celowniku
Prezydent Żor Waldemar Socha został skazany. Jeśli wyrok się uprawomocni, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 
8 tysięcy złotych oraz zwrócić 890 zł kosztów sądowych. Straci też wówczas fotel prezydenta miasta, w którym zasiada 
od 1998 roku. Sędzia mówił, że ponieważ nie był wcześniej karany, uniknie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu! 
To poważna przestroga dla wszystkich samorządowców.

 Antoni Strzelecki

Polityka lokalna
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Waldemar Socha, prezydent Żor. Jeśli wyrok się uprawomocni, straci stanowisko.

Sąd Rejonowy w Żorach



www.kurierpolski24.pl10 Policja
Pożar w Śląskiej 
Fabryce Kabli
Ponad trzy godziny trwała ak-
cja gaśnicza w Śląskiej Fabryce 
Kabli w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Na szczęście nikt nie został 
poszkodowany. 

Zapaliła się maszyna emalierska, 
z której pożar rozprzestrzenił się 
przewodami wentylacyjnymi do wen-
tylatorów mieszczących się na dachu 
budynku. 15 pracowników opuściło 
halę produkcyjną przed przybyciem 
straży. Strażacy ugasili pożar we-
wnątrz, a następnie przystąpiono do 
gaszenia pożaru wentylatorów znaj-
dujących się na dachu. Po wszystkim 
przewietrzono halę produkcyjną za 
pomocą wentylatorów. W działaniach 
trwających ponad trzy godziny wzięło 
udział 16 zastępów straży pożarnej. 
Straty oszacowano wstępnie na kwotę 
50 tysięcy złotych.

Śmierć na drodze
Tragiczny wypadek w miejscowo-
ści Herby. W czołowym zderzeniu 
dwóch pojazdów, zginął 56-letni 
mieszkaniec Częstochowy.

Do wypadku doszło na Drodze 
Krajowej nr 46 w Herbach. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że jadący 
w kierunku Częstochowy samochód 
ciężarowy marki daf, zderzył się z ja-
dącym z naprzeciwka mercedesem 
sprinterem. W zderzeniu śmierć na 
miejscu poniósł 56-letni mieszkaniec 
Częstochowy, który prowadził merce-
desa. Ranny kierowca dafa, 40-letni 
obywatel Białorusi, został przez załogę 
Pogotowia Lotniczego przetranspor-
towany do szpitala w Częstochowie. 
Na razie nie wiadomo, jakie były 
przyczyny wypadku.

Wpadł w furię, 
bo jego dziew-
czyna oblała
Nawet trzy lata więzienia gro-
żą 33-latkowi, który groził 
egzaminatorowi nauki jazdy. 
Mieszkaniec Raciborza uważał, 
że jego dziewczyna niesłusznie 
nie zdała egzaminu.

Do niecodziennej sytuacji doszło na 
placu manewrowym jastrzębskie-

go WORD-u. Podczas egzaminu 
praktycznego, kursantka popełniła 
błąd i otrzymała ocenę negatywną. 
Kiedy kibicujący jej zza płotu chłopak 
zauważył, że egzamin został prze-
rwany, zaczął krzyczeć i obraźliwe 
gestykulować w kierunku egzami-
natora. Na tym jednak nie koniec. 
Zdenerwowany 33-latek postanowił 
dać upust swoim emocjom, grożąc 
mężczyźnie w korytarzu budynku. 
Takie zachowanie może go słono 
kosztować, ponieważ za kierowanie 
gróźb wobec funkcjonariusza publicz-
nego, może tra�ć za kratki nawet na 
trzy lata. O dalszym losie mężczyzny 
zadecyduje sąd. 

Niedoszły 
gwałciciel
W Gliwicach zatrzymano 22-latka 
podejrzanego o usiłowanie gwałtu. 
Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.

Do napadu doszło w nocy 19 maja. 
49-letnia kobieta została zaatakowana. 
Mężczyznę wciągnął ją w zarośla, po-
bił i usiłował zgwałcić. Kobieta broniła 
się i zaczęła wzywać pomocy. Świadek 
zdarzenia usłyszał jej krzyk i spłoszył 

sprawcę. O wszystkim poinformował 
policję i podał rysopis napastnika. 
Kilka minut później w rejonie ulicy 
Jagiellońskiej zatrzymano niedoszłe-
go gwałciciela. Okazał się nim 22-letni 
mieszkaniec Gliwic. Pokrzywdzona 
z obrażeniami głowy została przewie-
ziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Sąd tymczasowo 
aresztował 22-letniego sprawcę, który 
za usiłowanie gwałtu do więzienia 
może tra�ć nawet na 12 lat.

Dachowanie 
i uderzenie w słup
Groźnie wyglądający wypadek na 
Drodze Krajowej nr 88 w rejonie wę-
zła Maciejów w Zabrzu. Przyczyną 
mógł być wypity alkohol.

Dwa samochody podróżowały 
w kierunku Gliwic. Kierowca audi 
- 27-letni mieszkaniec Rydułtów - 
nie zachował ostrożności i najechał 
na jadącą przed nim hondę. Obaj 
kierowcy stracili panowanie nad po-
jazdami. Audi dachowało, natomiast 
honda przejechała na przeciwległy 
pas drogi i uderzyła w przydrożny 
słup. Obaj kierowcy o własnych si-
łach opuścili auta. 42-letni kierowca 
hondy został przewieziony do szpitala 
w Zabrzu, natomiast kierowca audi 
trafił do szpitala w Gliwicach. Od 
27-latka wyczuwalny był alkohol. 
Mężczyzna nie zgodził się jednak 
na badanie alkomatem, w związku 
z czym w szpitalu pobrano mu krew 
do badań.

Pobili z zazdrości
Libacja alkoholowa w Żywcu prze-
rodziła się w bijatykę. Powodem 

agresji mężczyzn była zazdrość 
o żonę jednego z nich. 

Trzech kolegów świętowało wspólne 
spotkanie po latach. Dobra zabawa 
trwała do czasu, gdy 31-latek zaczął 
zaczepiać żonę gospodarza. Ten 
zareagował słownie, ale gdy to nie 
pomogło, przeszedł do rękoczynów. 
Wspólnie z kolegą rzucili się na po-
krzywdzonego i dotkliwie go pobili. 
Policjanci zatrzymali agresorów. 
Okazali się nimi mieszkańcy Żywca 
w wieku 39 i 26 lat. Badanie stanu ich 
trzeźwości dało wynik odpowiednio 
2 i 3 promili alkoholu. Obaj zatrzy-
mani tra�li do policyjnego aresztu. 
Usłyszeli zarzut pobicia, za co grozi 
im teraz do 3 lat więzienia.

Nie zaciągnął 
ręcznego...
Samochód pozostawiony na lu-
zie i bez zaciągniętego hamulca 
ręcznego może wywołać spore 
zamieszanie. Zapominalski 
kierowca będzie musiał teraz 
sięgnąć głębiej do kieszeni...  

Policjanci z wydziału ruchu drogowe-
go zostali wezwani do niecodziennej 
interwencji na ulicę Zwycięstwa 
w Gliwicach. Okazało się, że ford 
sam zmienił miejsce parkowania. 
Samochód stojący na lekkim pod-
jeździe zaczął się staczać, ponieważ 

jego właściciel nie zaciągnął hamulca 
ręcznego i zostawił go na luzie. Na 
szczęście nie doszło do żadnego wy-
padku i auto szybko zatrzymało się na 
betonowej donicy. Funkcjonariusze 
znaleźli już kierowcę pojazdu i ukarali 
go mandatem. Za takie wykroczenie 
grozi do 500 zł oraz 1 punkt karny.

Znęcali się nad 
rodziną
W Chorzowie zatrzymano dwóch 
sprawców przemocy domowej. 
Jeden z nich znęcał się nad swoją 
matką, a drugi bił żonę. 

W obu przypadkach funkcjona-
riusze zostali wezwani na inter-
wencję domową, gdzie mężczyźni 
wszczęli awantury. Pierwszy 
z nich został zatrzymany w miesz-
kaniu przy ulicy Strzelców By-
tomskich. Okazało się, że 25-latek 
od dwóch lat znęcał się �zycznie 
i psychicznie nad swoja żoną. 
Natomiast w mieszkaniu przy 
ulicy Bogedaina dochodziło do 
przemocy ze strony syna wobec 
75-letniej kobiety. Damski bokser 
został zatrzymany i decyzją sądu 
tra�ł do tymczasowego aresztu. 
Obojgu grozi dwuletni pobyt za 
kratami

Czekoladowi 
złodzieje
Ich łupem padło aż 81 tabliczek 
czekolady, ale za kradzież grozi 
im teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 5.

Trzej mężczyźni wbiegli do sklepu 
na stacji paliw w centrum Katowic. 
Ukradli tyle tabliczek czekolady, ile 
udało im się zmieścić w dłoniach. 
Następnego dnia złodzieje ponow-
nie planowali dokonać kradzieży 
na tej stacji. Jeden z nich wszedł do 
środka, a pozostali dwaj czekali na 
zewnątrz. Ich zachowanie wzbu-
dziło jednak podejrzenia sprze-
dawczyni, która wezwała patrol. 
Dzięki monitoringowi policjanci 
nie mieli wątpliwości, że to sprawcy 
kradzieży czekolady. Trzej męż-
czyźni - dwaj 20-latkowie i jeden 
22-latek - zostali zatrzymani. Za 
dokonanie kradzieży grozi im 
5-letni pobyt w więzieniu

Motocykli-
sta uderzył 
w tramwaj
Do tragicznego wypadku 
doszło na Placu Słowiańskim 
w Świętochłowicach-Lipinach, 
gdzie motocyklista zderzył się 
z tramwajem. Kierowca jedno-
śladu zginął na miejscu.
Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że motocyklista 
jadący ulicą Chorzowską, 
nie dostosował prędkości 
do panujących warunków 
na drodze i uderzył w pra-
widłowo jadący tramwaj. 
W wyniku zderzenia moto-
cykl zapalił się. Pożar objął 

swym zasięgiem również 
motocyklistę. Pomimo 
natychmiast podjętej akcji 
ratunkowej, motocyklista 
poniósł śmierć na miejscu. 
Był to 31-letni mieszkaniec 
Świętochłowic. Prawdopo-
dobną przyczyną wypadku 

była brawura i nadmierna 
prędkość motocyklisty, 
która zdaniem policjantów 
mogła dochodzić w chwili 
wypadku nawet do około 
150-200 km/h. W tym 
miejscu obowiązuje ogra-
niczenie do 50 km/h. 



www.kurierpolski24.pl 11Porady

Wiosną i latem okna  z po-
wodu unoszącego się kurzu, 
częstych opadów deszczu, 
a także niespodziewanych burz, 
w wyniku których nasze okna 
są zachlapane i mają zacieki, 
jesteśmy zmuszeni myć je dużo 
częściej niż jesienią czy zimą, 
kiedy to wiele osób z powodu 
zimna stara się maksymalnie 
ograniczyć otwieranie okiennic, 
przez które uchodzi drogocen-
ne ciepło.

W dawnych czasach  śląskie 
gospodynie za punkt honoru 
stawiały sobie, by ich okna były 
zawsze czyste, zasłonki świeżo 
wyprane, a � ranki śnieżnobia-
łe. Stosowały wiele domowych 
sposobów, aby ich okna lśniły, 
a � ranki  robione na szydełku 
z delikatnego kordonka specjal-
nie krochmaliły i  zamiast roz-
wieszać je na sznurze, rozkłada-
ły je na płasko, np. na podłodze, 
przypinając ich naprężone końce 
do dywanu  obłożonego starym 
czystym prześcieradłem za po-
mocą szpilek. Warto przytoczyć 
kilka zasad, jakimi kierowano 
się dawniej, zwracając uwagę 
na to, że wiele osób stosuje je 

do dzisiaj, myjąc okna.
Po pierwsze niedobrze jest 

myć okna w ostrym słonecznym 
świetle, bo nigdy się ich dobrze 

nie domyje, gdyż  w jaskrawym 
słońcu na szkle nie widać smug. 
Po drugie trzeba używać spe-
cjalnych płynów do mycia okien  
i od razu po spryskaniu szyby  
usuwać brud wraz  pianą, a nie 

zostawiać, aby płyn przysechł, 
bo potem trzeba  szybę powtór-
nie namoczyć. 

Po trzecie nie należy używać 

tych samych środków czyszczą-
cych do mycia szyby i do mycia 
framugi okiennej. Szyby spry-
skujemy płynem, najlepiej za-
wierającym alkohol i mającym 
konsystencję pianki. Natomiast 

do framugi okiennej, zwłaszcza 
drewnianej, wykorzystujemy 
dobry płyn do mycia garnków 
taki jak Cif, który nakładamy 
za pomocą gąbki. 

Aby okno lśniło,  dobrze jest 
także po umyciu za pomocą 
płynu, przetrzeć całą szklaną 
powierzchnię wodą z octem, 
a następnie wypolerować je za 
pomocą  miękkiej ściereczki. 
Niektórzy radzą, aby  wodę 
z dodatkiem octu wlać do spry-
skiwacza. Można do tego celu 
wykorzystać pojemnik, w któ-
rym trzymamy wodę do zrasza-
nia kwiatów. Po wykorzystaniu 
wystarczy bardzo dokładnie 
przepłukać go pod bieżącą, 
gorącą wodą i po ponownym 
napełnieniu wodą  postawić na 
kilka godzin, aby zapach octu 
ulotnił się.

Po zroszeniu roztworem octu  
szybę należy dokładnie wytrzeć 
za pomocą pomiętego cienkiego 
papieru śniadaniowego, który 
wcześniej wielokrotnie został 
zwinięty w kulkę i rozwinięty. 

Wiosną w parkach miej-
skich i na działkach pod mia-
stem, jak również w przydo-
mowych ogródkach na wsiach 
często spotykamy forsycje, 

których bujne żółte kwiaty 
przyciągają wzrok i uatrak-
cyjniają otoczenie. Forsycje 
są łatwe w pielęgnacji i raczej 
odporne na choroby, chociaż 

zdarza się, iż pojawiają się na 
nich brązowe plamy świad-
czące o zainfekowaniu przez 
bakterie powodujące zgniliznę 
pędów. Są bardzo łatwe do 
zakomponowania  z innymi 
krzewami takimi jak bukszpan 
czy jałowiec. 

     Ich kolorystyka jest nie-
zwykle zróżnicowana  - od naj-
wcześniej zakwitających forsy-
cji koreańskich o jasnożółtych 
kwiatach, do odmiany kwitną-
cej na zielono, po ciemnożółte 
z listowiem, które jesienią staje 
się fioletowe. Forsycje moż-
na uprawiać na wszystkich 
rodzajach gleb, choć niezbyt 
dobrze znoszą gleby podmokłe 
i należy w miarę możliwo-
ści wybrać im takie miejsce 
w ogrodzie, aby  w ciągu dnia 
miały przynajmniej kilka go-
dzin słońca. Często właściciele 
ogrodów  formują z forsycji 
całe żywopłoty. 

     Warto pamiętać, iż  wcze-
snym latem, po zakończeniu 
kwitnienia, forsycje powinno 
się  przycinać, jeśli się chce, aby 
krzew nie rósł zbyt bujnie, lecz 

by nabrał określonego zwar-
tego kształtu. Wtedy również 
można forsycje „rozmnażać” 
poprzez tak zwane odkłady. 
Proces ten polega na tym, że 
trzeba wyciąć fragment kory 
na jednej z gałęzi, a następnie 
gałąź taką przygiąć  do ziemi 
i obciążyć kamieniem. Kiedy 
odkład wytworzy korzeń, ga-
łąź trzeba odciąć i przesadzić. 
W ten sposób w następnym 
roku będziemy mieli nowe, 
piękne krzewy. 

    Do najpiękniejszych 
odmian forsycji należą: Kare 
Sax o złotożółtych i pomarań-
czowych kwiatach, Lynwood 
o kwiatach ciemnożółtych 
oraz Spring Gold, która jest 
jasnożółta.   

     Kupując nowe odmia-
ny należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby sadzonki 
miały zdrowe pędy  i liczne 
pąki. Z roślin, które mają 
uszkodzone lub nadłamane 
pędy lepiej zrezygnować, mimo 
iż czasem można je dostać po 
promocyjnych cenach.

        Jak umyć okna, by lśniły?

„Rozmnażanie” forsycji

Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Ze względu na zdrowie, lepiej będzie 

odwołać wtorkowe spotkanie i sobotni wy-
jazd. Twoi bliscy zrozumieją w czym problem, 
trudniej będzie przekonać współpracowników. 
Porozmawiaj jeszcze raz z Bliźniętami na temat 
napiętej sytuacji w fi rmie.

Ryby 21.02. – 20.03.
Wszyscy czekają na twoją zdecydo-

waną reakcję. Nie zastanawiaj się nad tym, co 
pomyśli Strzelec tylko działaj. Zbliża się czas 
płacenia rachunków – nie zapomnij o wpłatach 
pod koniec tygodnia. Nie daj się chandrze.

Baran 21.03. – 20.04.
Wasz pobyt będzie odpowiednią nagrodą 

za ostatnie trudy. Musisz teraz pokazać swoją kla-
sę – wizerunek też liczy się w interesach, jednak 
to, co zaplanowałeś jest sprzeczne z pomysłami 
twoich bliskich. Konieczna jest więc poważna roz-
mowa.

Byk 21.04. – 21.05.
Dopiero w sobotę okaże się jaki jest 

naprawdę stan twojego konta, a co za tym 
idzie, jakie są realne możliwości wyjazdu 
na dłużej niż zwykle. Krewni zadzwonią we 
wtorek z dobrymi wiadomościami. Cze-
ka cię jeszcze jedna poważna rozmowa.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Techniczne kruczki Wagi pomogą opano-

wać sytuację. Przejmij inicjatywę i zaproponuj naj-
ważniejsze zmiany. Nie rozmieniaj się na drobne. 
Zdążysz jeszcze obejrzeć zaległe fi lmy. Ktoś liczy 
na twoją obecność w niedzielę.

Rak 22.06. – 22.07.
Już niedługo dni, na które czekasz. 

Jeszcze tylko ostatnia próba sił między tobą 
a Skorpionem. Musisz zdecydować się na 
jedno rozwiązanie i tego trzymać się. Pożycz-
ka nadejdzie, ale na innych niż chciałeś wa-
runkach.

Lew 23.07. – 22.08.
Cierpkie słowa nie muszą być tym, co 

usłyszą od ciebie bliscy w środę wieczorem. 
Pamiętaj o sobotniej wizycie – pomimo przy-
słowiowego braku czasu dasz radę znaleźć 
jeszcze miłe półtorej godziny.

Panna 23.08. – 22.09.
Teraz pozostały już tylko myśli i wspo-

mnienia. Niezakończone sprawy miewają 
niespodziewane epilogi. Twoi bliscy będą 
potrzebować ciebie przez całą sobotę. Nie 
przejmuj się gadulstwem nowych znajomych.

Waga 23.09. – 23.10.
Po prostu bądź, a zainteresowana 

osoba, wcześniej czy później, da ci ten znak 
o który chodzi. Musisz też poczekać cierpliwie 
jeszcze kilka dni na zapowiedziane przelewy.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Zapowiada się dość stresujący ty-

dzień. Po dzisiejszym burzliwym popołudniu 
zdążysz przyjść do siebie, by od jutra, w peł-
nym rynsztunku, trwać znowu “na posterun-
ku”. Dopiero dwa ostatnie dni przyniosą tro-
chę ulgi w postaci tak potrzebnego wyjazdu.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
W ten sposób nikomu nie pomożesz, 

a na pewno już nie sobie. Powoli, lecz sys-
tematycznie rezygnuj z dawnych absorbu-
jących zobowiązań. Nie przyjmuj nowych 
propozycji, nawet takich jak ta, w ubiegłym 
tygodniu. Trzeba zacząć dbać o siebie.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Bliscy doczekają się wreszcie twoich 

pozdrowień - w przyszłości dzwoń i wysyłaj 
pocztówki nieco wcześniej. Ktoś, kto cię nie 
zna mógłby poczuć się urażony. W tym tygo-
dniu uda się wreszcie umówić z pomocnikami 
i doprowadzić pokoje do stanu używalności.
                                                     
                                                        Hogatha



Ta nieprzyjemna dolegliwość za-
zwyczaj jest spowodowana stanem 
zapalnym i wymaga niestety wi-
zyty u dentysty. Możemy jednak 
kilkoma domowymi sposobami 
doraźnie złagodzić ból przed wizytą 
u specjalisty.

Goździk
Najbardziej popularna metoda. Goź-
dzik ma działanie znieczulające i anty-
septyczne. Najlepiej będzie go zwyczaj-
nie przegryźć, ewentualnie przyłożyć 
do bolącego zęba. Możemy go również 
rozdrobnić za pomocą moździerza 

i posmarować bolące miejsce tak 
przygotowanym proszkiem.

Olejek goździkowy
z olejem roślinnym
Kiedy nie mamy w domu goździ-
ka, możemy wykorzystać olejek 
goździkowy, który dostać można 
w każdej aptece. Przy silnym bó-
lach możemy aplikować go bez-
pośrednio na bolące miejsce, przy 
mniej intensywnych rozrzedzamy 
go dowolnym olejkiem roślinnym 
(słonecznikowym, rzepakowym 
lub oliwą z oliwek).

Jodyna
Uśmierza ból i dezynfekuje. Wacik 
zmaczamy jodyną i przykładamy 
w bolące miejsce. Możemy potrzymać 
go chwile dłużej.
Aspiryna
Wbrew pierwotnym instynktom, tej 
nie aplikujemy doustnie. Ukruszo-
ną przykładamy do bolącego zęba, 
możemy też jej kawałek włożyć do 
dziury, jeśli akurat mamy taką w zę-
bie i to ona powoduje ból.
Masaż szczoteczką do zębów 
Pomocne może okazać się również 

intensywne wymasowanie bolącego 
zęba szczoteczką do zęba. Najlepszy 
efekt uzyskamy jeśli nałożymy na 
nią pastę fluorową, która ma działa-
nie znieczulające.
Napar z szałwi
Cztery torebki szałwi zalewamy wrząt-
kiem, czekamy aż przestygnie, i cie-
płym naparem przepłukujemy usta. 
Napar ma właściwości przeciwzapalne.
Czosnek
Zawsze można spróbować słyn-
nej acz dość kontrowersyjnej 
metody z włożeniem czosnku do 

przeciwległego ucha. Bardziej sku-
teczne będzie raczej jednak przegry-
zienie czosnku, albo obtoczenie go solą 
i przyłożenie do zęba.
Cebula
Słynie z tego, że zabija zarazki. 
Możemy spróbować zatem wy-
próbować ją przy bólu zęba, prze-
gryzając i żując ją przez chwilę 
w ustach.
Domowe sposoby na ból zęba
Jedynym sposobem,jaki mi po-
maga,to niestety,ale tylko tabletka 
przeciwbólowa. Nic innego mi nie 
pomoże,a czasami jeszcze bardziej 
boli, kiedy robię coś innego.
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W tej grupie nie brakuje osób, 
które preferują jazdę nocą twierdząc, 
że podróżuje się wówczas szybciej 
(mniejszy ruch). Czasem dochodzi 
też czynnik ekonomiczny w postaci 
świadomej rezygnacji z konieczności 
opłacenia po drodze dodatkowego 
noclegu. Problem w tym, że często 
nie mamy świadomości, jak dużym 
zagrożeniem podczas nocnej jazdy 
jest senność i zmęczenie.

Stosunkowo najłatwiej poradzą 
sobie z wielogodzinną, nocną jazdą 
osoby, które na co dzień pracują w sys-
temie zmianowym. Pracując na nocnej 
zmianie jesteśmy jednak w ruchu i/lub 
w oświetlonym pomieszczeniu. A to 
zupełnie inna sytuacja, niż gdy siedzi-
my w sumie nieruchomo w ciemnym 
wnętrzu auta mając oświetlony przed 
sobą tylko niewielki kawałek drogi. 
Znużenie prowadzeniem auta w nocy 
następuje dużo szybciej.

Badania naukowe wykazały, że 
reakcje zmęczonego kierowcy prowa-
dzącego auto nocą można porównać 
do jazdy pod wpływem alkoholu. Już 
po dwóch godzinach takiej nocnej 
jazdy zaczynamy popełniać niebez-
pieczne błędy porównywalne do tych, 
jakie popełnia kierowca z zawarto-
ścią alkoholu we krwi na poziomie 
0,5 promila! Niestety, z każdą kolejną 
godziną sytuacja będzie się pogarszać. 
Trzy godziny ciągłego prowadzenia 

odpowiadają 0,8 promila, a ponad 
cztery godziny to prawie 1 promil! 
Oczywiście, policja nie będzie miała 
podstaw do ukarania takiego „nocnego 
jeźdźca”, ale tu chodzi o świadomość 
jak wielkim niebezpieczeństwem jest 

prowadzenie auta przez zmęczonego 
i znużonego kierowcę.

Nieprzypadkowo koncerny moto-
ryzacyjne pracują nad coraz skutecz-
niejszymi czujnikami zasypiania, które 
starają się wychwycić i zaalarmować 
kierowcę, gdy ten zaczyna przysypiać. 
Ziewanie, nierówny tor jazdy czy 

trudność z odtworzeniem ostatnich 
sekund podróży – jeśli wystąpi chociaż 
jeden z tych symptomów u kierowcy, 
powinno to być sygnałem alarmo-
wym, po którym należy jak najszybciej 
zrobić przerwę w podróży.

Najbezpieczniej jest zatrzymać 
samochód w wyznaczonym do 
tego miejscu, czyli na parkingu. Jeśli 
jednak kierowca odczuwa tak duże 
zmęczenie, że kontynuacja podróży 
do odpowiedniego miejsca postoju jest 
niemożliwa lub zbyt niebezpieczna, 
to należy ustawić auto poza pasem 

drogowym, włączyć światła awaryjne, 
ustawić trójkąt ostrzegawczy i wysiąść 
z samochodu wraz z pasażerami, na 
czas krótkiego odpoczynku. 

Trenerzy Szkoły Jazdy Renault 
zwracają także uwagę na fakt, że 

prędkość podczaj nocnej jazdy należy 
dostosować nie tylko do warunków 
pogodowych, ale także do widoczno-
ści. Przy braku oświetlenia ulicznego (a 
autostrady oświetlone na całej długości 
spotkamy chyba tylko w Belgii), kie-
rowca widzi tylko dystans oświetlony 
przez re� ektory własnego auta. Droga 

zatrzymania pojazdu nie powinna być 
więc dłuższa od zasięgu oświetlenia 
drogi przez pojazd. Natomiast większa 
prędkość pozbawi kierowcę możliwo-
ści skutecznego zareagowania na wyła-
niające się z ciemności przeszkody (np. 
leżący przedmiot czy leśne zwierzęta).

Popularne wśród zawodowych 
kierowców są napoje energetyzujące 
(typu Red Bull) zawierające duże daw-
ki pobudzających organizm związków, 
jak kofeina czy tauryna. Czy one dzia-
łają? Tak, ale działają one stosunkowo 
krótko, a poza tym łatwo je „przedaw-
kować”. Dotyczy to zwłaszcza osób, 
które rzadko (lub wcale) ich używają 
i nie znają do końca reakcji organizmu 
na takie napoje. W rezultacie można 
nabawić się bardzo nieprzyjemnych 
objawów w postaci kołatania serca, 
drżenia rąk, nadpobudliwości czy 
ogólnego podniecenia.

Jest jeszcze jedno niebezpie-
czeństwo związane z (nad)użyciem 
napojów energetyzujących. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że pod 
wpływem ich działania zaczniemy 
prowadzić auto jak pod wpływem 
lekkich narkotyków. Pobudze-
ni, mając świetne samopoczucie
(a przynajmniej dużo lepsze, niże gdy 
zaczynaliśmy odczuwać zmęczenie 
nocną jazdą) chętniej będziemy 
naciskali pedał gazu i podejmowali 
bardziej ryzykowne decyzje przy wy-
konywaniu manewrów wyprzedzania 
czy omijania.

Zmęczony? 
To jak pijany!

Niedługo rozpocznie się sezon wyjazdów 
urlopowych. Tysiące osób pojedzie własny-
mi samochodami w odległe zakątki Europy, 
gdzie dojazd, to nawet kilkanaście i więcej 
godzin jazdy.

 Maciej Rzońca
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Domowe sposoby na ból zęba
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Rozdzieńskiego 
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Multexims86

s86

Aleja Walentego Rozdzieńskiego

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.
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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 Offi  ce
 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 fi rmy
 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

Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

697 143 799

 parkietów
 desek
 schodów

CYKLINOWANIE 

solid
nie 

Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  LOKALNY
 KRAJOWY 

MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Katowice, Panewniki, Duży dom! 

Tanio! Tel. 513 779 692
 Do wynajęcia świeże, dwupoko-

jowe mieszkanie na ul. Lipowej 7  
Tel. 792 202 929

 Sprzedam 2 pokojowe mieszka-
nie, Katowice Śródmieście.
Mieszkanie o pow. 37,29m2.
Tel. 790 800 206 

  Oferujemy do sprzedaży miesz-
kania o pow. 75mkw położone na 
os. Odrodzenia w Katowicach Pio-
trowicach. Tel. 790 800 206

 Mieszkanie na 4 piętrze w bloku. 
Powierzchnia użytkowa mieszkania 
57mkw + piwnica. Tel. 513 779 692

 Sprzedam Mieszkanie Sosnowiec 
Pogoń Po Remoncie 28,42 m2.
Tel. 510 517 195 

 Wynajmę przestronne 3 pokojo-
we mieszkanie ok.74m2 w Centrum 
Katowic. Tel. 790 800 292

 Okazja!! Mieszkanie Chorzów 
Batory - 48m2 za 135 tys.
Tel. 790 433 102

 Katowice Tysiąclecia 2 pokojowe 
ok 51m2 na sprzedaż. Tel. 790 800 292

 Wynajmę garaż w Katowicach 
przy ul. Kossak-Szczuckiej.
Tel. 500 083 104

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA
 Okazja Nissan Primera kombi 98 

+ LPG; bezwypadkowy 170 tkm. 
Tel. 668 479 999

 PILNIE SPRZEDAM! Mercedes 
Sprinter 902, 1999 rok. Tel. 518 690 892

 Zadbany CITROEN Xsara Picas-
so 2002r. Krajowy na GAZ.
Tel. 788 862 769 

 Sprzedam Opla Astra stan bdb. 
zadbana 1997. Tel. 782 064 327

 Turbosprężarka Turbina Vol-
gswagen VW Touran 1.9 tdi 90 KM 
24m GWARANCJI. Tel. 792 021 344

 Sprzedam, Volkswagen Passat 1.9 
TDI 110 PS KLIMA COMFORT 
1998. Tel. 507 370 240

 Sprzedam, Ford Fiesta zamienię 
przebieg 57t ys k m! 20 06.
Tel. 509-954-191

lacji  tel. 513-367-700P R A C A
 Zatrudniamy pracownika do 

malowania konstrukcji metalowej, 
centrum Katowic Tel. 510 509 360. 

 Poszukujemy osoby do pracy 
w biurze nieruchomości w Katowi-
cach. Tel. 603 242 344 

 Oferuję możliwość odbycia stażu 
z urzędu pracy na stanowisku fry-
zjer/fryzjerka w centrum Katowic. 
Tel. 881-372-569 

 Poszukuję do stałej współpracy 
doświadczonych krawcowych z woj. 
Śląskiego lub Małopolskiego.
Tel. 730-148-460 

 Zatrudnię pizermena lub kucha-
rza z doświadczeniem do pizzerii 
w Katowicach. Tel. 506 365 837

 Zatrudnimy sprzedawcę w skle-
pie sportowym. Tel. 602 326 045 

lacji  tel. 513-367-700U S Ł U G I
 Pranie, czyszczenie dywanów, 

wykładzin. Korzystamy z maszyn 
KARCHER. Tel. 605-120-916

 Elektryk – Instalacje elektryczne 
i oświetleniowe, Uprawnienia
do 1 kV – możliwość podbicia gwa-
rancji. Tel. 503-846-676

 Wynajem samochodów do ślubu 
Katowice. Tel. 664-025-604

 Kominki – montaż, remonty 
mieszkań. Tel. 509-022-036

 Skup samochodów cały Śląsk. 
Tel. 510-389-890

 Malowanie domów – elewacja, 
tynki, docieplenia i inne prace re-
montowe. Tel. 793-959-540

 Przedłużanie paznokci (tipsy, 
żele,  manicure,  pedicure).
Tel. 516-874-288

 Naprawa, profesjonalny tuning 
samochodów. Tel. 518-778-863

 Dyplomowany fizjoterapeuta 
oferuje profesjonalny masaż i ćwi-
czenia. Tel. 604-951-511

 Zapewniamy profesjonalny mon-
taż, przegląd klimatyzacji i wenty-
lacji. Tel. 513-367-700 

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653
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KONKURS  KONKURS
Gdzie można założyć rzęsy na pasku?

A. w zakładzie fryzjerskim
B. u profesjonalnej kosmetyczki

C. samodzielnie w domu

Do wygrania  para oryginalnych
rzęs na pasku � rmy NEICHA

 Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych
kartkach pocztowych na adres redakcji:

Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice. 



CENTRUM ZDROWIA I ENERGIICENTRUM ZDROWIA I ENERGIICENTRUM ZDROWIA I ENERGII
MERIDIAN

CENTRUM ZDROWIA I ENERGIICENTRUM ZDROWIA I ENERGIICENTRUM ZDROWIA I ENERGIICENTRUM ZDROWIA I ENERGII
MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii to Ośro-
dek Naukowo-Badawczy.  Gwarantujemy fachową
i skuteczną pomoc wykwalifi kowanej kadry medycz-
nej różnych specjalizacji, profesorów medycyny chiń-
skiej, mongolskiej oraz europejskiej.

Programy terapii naturalnej obejmują m.in.:

 zabiegi medyczne

 ziołolecznictwo

 hirudoterapię

 psychoterapię

 fi zjoterapię

„MERIDIAN  TWOJĄ  RECEPTĄ  NA  ZDROWIE”
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Kompleks Zagroń Istebna
 Zaolzie 1588, 43-470 Istebna, Polska 
RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę 
Rezerwacja indywidualna i grupowa
tel.: +48 33 483 20 34
e-mail: zagron@istebna.org

www.istebna.org

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

www.meridian.istebna.org

Dzień Dziecka z Parkiem Śląskim
W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, przygotowano szereg atrakcji dla najmłodszych gości odwiedzających Park 
Śląski. W programie przewidziano m.in. wystawę psów, zawody jeździeckie, paintball, kiermasz miodów i karmienie niedź-
wiedzi. W Wesołym Miasteczku zostaną natomiast uruchomione zupełnie nowe urządzenia.

Park Śląski
 1-2 czerwca - I Ogólnopolski 
Zjazd Mądrych i Odpowiedzial-
nych Miłośników Zwierząt Zwie-
rzynalia 2013". Pod tegorocznym 
hasłem „Zwierzęta na rzecz lu-
dzi”. Celem Zjazdu jest: kształto-
wanie właściwych postaw dziec-
ka w relacji „człowiek – zwierzę" 
oraz w relacji „ja – drugi, inny" 
w oparciu o rozpowszechnianie 
właściwych wzorców osobo-
wych, takich jak poszanowanie, 
odpowiedzialność i przyjaźń. 
W programie przewidziano 
m.in. konkurs fotograficzny, 
konkurs malarski, a także wysta-
wę psów kochanych. Wybierane 
zostaną psy najoryginalniejsze, 
najmądrzejsze i najpodobniejszy 
(do właściciela oczywiście).

- 1-2 czerwca – Mobilna siłownia 
Reebok Cross� t, gdzie wszyscy 
chętni będą mogli poznać nową 
dyscyplinę, poćwiczyć pod okiem 
certy� kowanych instruktorów.
- 1 czerwca – akcja ambientowa 
współtworzona z agencją Tequila, 
w czasie której dzieci będą mogły 
korzystać z przenośnych ślizga-
wek napełnianych wodą.
- 2 czerwca – Zawody jeździeckie 
na Dużej Łące. Impreza z kilku-
letnią tradycją, współtworzona ze 
Śląskim Związkiem Jeździeckim.

Wesołe Miasteczko
Drugim ważnym punktem ob-
chodów Dnia Dziecka w Parku 
Śląskim będzie otwarcie i uru-
chomienie kolejnych urządzeń 
i stref w Śląskim Wesołym Mia-
steczku, którym towarzyszyć 

będą gry i zabawy dla gości. 
Wśród nowych atrakcji znajdą 
się: „Sky� yer”, „Circus Hoppala”, 
„Rock and roll”, pole paintballo-
we oraz park odkrywców.

Śląski Ogród Zoologiczny
Pierwszego czerwca na terenie 
Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego, w godzinach 12:00-18:00, 
odbędzie się również Dzień 
Pszczoły Miodnej. W progra-
mie przewidziano m.in. Występ 
Śpiewaczy „Dąbie”, odlewanie 
świec woskowych przez Pań-
stwa Jadwigę i Kazimierza Wi-
śniowskich, kiermasz miodów, 
wirowanie miodu oraz karmie-
nie niedźwiedzi. Dzieci i mło-
dzież do lat 16 - wstęp wolny. 
(opracował TB)



 

www.kurierpolski24.pl 15

R ozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 10.06.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice. Wśród 
kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 30 numerze Kuriera Polskiego. 

P oprawne hasło krzyżówki z nr 27 to „Nie rusz co nie twoje”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Elżbieta Brzozowska z Gliwic.
P oprawne rozwiązanie rebusu z nr 27 to „Kalkulator”. Zwycięzcą została Pan Hubert Długosz z Katowic.
P o odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Kultura

                                                          Rebus

 

Krzyżówka

Siergiej Proko� ew zaczął się uczyć 
muzyki już jako pięciolatek, dzię-
ki mamie, która dawała mu lekcje 
gry na fortepianie. Po latach jako 
kompozytor zasłynął z pełnych 
uroku dzieł, m.in. skomponowa-
nego do dramatu Szekspira baletu 
„Romeo i Julia” oraz bajki symfo-
nicznej „Piotruś i wilk”.
Po śmierci Proko� ewa, któ-
ra nastąpiła tego samego dnia, 
co śmierć Stalina, czyli 5 mar-
ca 1953r., uroczystości pogrze-
bowe sławnego kompozytora 
przyćmił pogrzeb radzieckiego 
przywódcy. Podobno wówczas 
katowicki dyrygent Grzegorz 
Fitelberg, ówczesny szef WOSPR, 
powiedział podczas próby  orkie-
stry: „Dziś w nocy umarł wielki 
kompozytor Proko� ew. Proszę o 
minutę ciszy”, by po chwili do-
dać, zwracając się do swego kon-
certmistrza: „Panie Wochnik,
podobno Stalin też umarł”.

W Akademii Muzycznej w 
Katowicach  podczas koncertu z 
cyklu „Estrada Pianistyczna”  bę-
dzie można posłuchać utworów 
Proko� ewa. Studenci z katedry 
fortepianu 29 maja o godzinie 
16.00  zagrają sonety fortepiano-
we Proko� ewa w ramach kon-
kursu, którego zwycięzcy wy-
stąpią podczas ostatniego w tym 
roku akademickim koncertu z 
cyklu „Środa Pianistyczna” 5 
czerwca o godzinie 19.00. Wstęp 
wolny na oba koncerty.

Plakaty Weissa 
w Chorzowie

Wojciech Weiss (1875-1950)  
był jednym z najbardziej do-
cenionych za życia  malarzy  
młodopolskich. Urodzony 
na Bukowinie, studiował 
nie tylko w  Krakowie, 
ale i Paryżu, Rzymie oraz 
Florencji. Malował obrazy 
olejne, pastele i akwarele. 

Tematyka, która najbar-
dziej go interesowała to akt 
i pejzaż. Tworzył także ob-
razy wielkoformatowe, na-
sycone młodopolską sym-
boliką, która odwoływała 
się do twórczości Stanisława 
Przybyszewskiego. Ogromny 
wpływ na jego twórczość miał  
też Jacek Malczewski i Leon 
Wyczółkowski. Wystawy 
Weissa wielokrotnie poka-
zywane były w Polsce i za 
granicą. Tym razem miesz-
kańcy Śląska będą mieli 
okazję podziwiać kunszt 
młodopolskiego artysty.  
3 czerwca  o godzinie 17.00 
uroczystym wernisażem 
zostanie otwarta wystawa 
plakatów Wojciecha Weissa
w galerii MM mieszczącej 
się przy ul. Sienkiewicza 3
w Chorzowie. Ekspozycja 
czynna będzie przez miesiąc. 
Wstęp na wystawę jest wolny.

Środa
z Prokofi ewem

MASŁO KAKAOWE SZAMPON WYGŁADZAJĄCY
Wygładzający szampon do częstego stosowania przeznaczony do mycia 
włosów suchych i zniszczonych. Zawiera masło kakaowe, mocznik 
i prowitaminę B5 - substancje uznane za bardzo efektywne w pielęgnacji 

skóry i włosów także podczas mycia. Nie zawiera silikonów i parabenów.

KAKOWA PIELĘGNACJA
 delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy
 skutecznie nawilża i zapobiega wysuszeniu
 zapewnia połysk włosom matowym i zniszczonym
 przywraca naturalną objętość oraz zdrowy wygląd
 wygładzając łuski włosów ogranicza wypłukiwanie koloru

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI 
WŁOSÓW Z SERII MASŁO KAKAOWE

 przeznaczone całej rodziny, także dzieci
 pow. 3 roku życia, dla każdego rodzaju włosów

 zapach w produktach kakaowych jest lekko
 słodkawy i wyjątkowo przyjemny, na długo
 otula włosy swoja nutą

 składniki dobrane w ten sposób, aby
 wzmacniając i zamykając zewnętrzne warstwy
 włosa jak najdłużej zatrzymać kolor w jego wnętrzu
 i ochronić pigment przez wymywaniem.
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POZIOMO:   1-ptak budujący  wiszące gniazda, 5-uszczerbek, 8-drobna roślina zarodnikowa, 9-dychawica, 11-ondyna,rusałka 
wodna, 12-ozonek, połączenie ozonu z węglem, 15-odm.Dwutlenku tytanu, 17-kuglarz, 20-żywica z kanarecznika, 21-ogrodzenie, 
24-narodowość, 25-zobowiązania  dłużnika,weksel, 28-mit.gr.Amazonka,piastunka Pentesilei, 29-ciężka  tkanina  jedwabna, 
32-miodożer,ssak z rodz.Łasicowatych, 33-lex, ustawa, 36-wynik dzielenia, 39-poprzednik fortepianu, 42-larwa chrząszcza, 
43-mahometańska świątynia w mekce, 45-warstwa włókien nawijana w postaci zwoju, 46-anatema, 47-liście pietruszki.

PIONOWO:   1-ewolucja narciarska, 2-bajka, legenda, 3-plama na honorze, 4-alotropowa odmiana tlenu, 5-moneta wartości 
pięciu lirów, 6-podstawowy zespół pracowników, 7-pneumatyczna tratwa ratunkowa, 10-przyrząd do motania przędzy, 
13-nieżyt  nosa, 14-pierw.chem. 16-mit. słow. bogini wiosny, 17-typ skali muzycznej, 18-nietoperz owadożerny, 19-jadowity wąż, 
21-samochód półciężarowy, 22-zdrowe warzywo, 23-malpigia, wiśnia z barbados, 26-argument,powód, 27-diabeł w wierzeniach 
muzułmańskich, 30-ochrania dętkę, 31-gat.Papugi, 34-roślina wodna, 35-łącznik gwintowy, 37-syn króla sparty, 38-mara,widmo, 
40-stolica ghany, 41-wulkan na sycylii, 44-niższy od sopranu.
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Futbolowe ostatki
Na zapleczu ekstraklasy trwa 

zacięta rywalizacja o awans, 
w której do ostatniej kolejki będą 
się liczyć aż cztery zespoły. Na trzy 
kolejki pod końcem sezonu dwa 
premiowane awansem miejsca 
zajmują Termalica Bruk-Bet Nie-
ciecza i Zawisza Bydgoszcz, ale 
straty punktowe Floty Świnoujśce 
i Cracovii są naprawdę niewielkie. 

Pewne utrzymanie GKS-ów

W czołówce tabeli nadal znajdu-
je się też GKS Tychy. Piłkarze Piotra 
Mandrysza w ostatniej kolejce zdo-
byli trzy punkty bez wychodzenia 
na boisko, ponieważ kilka tygodni 
temu ŁKS Łódź wycofał się z roz-
grywek. Beniaminek z Tychów już 
dawno zapewnił sobie utrzymanie, 
ale ciągle walczy o jak najwyższą 
pozycję na koniec sezonu. - Prze-
rwa spowodowana brakiem meczu 
ligowego przede wszystkim pomoże 
nam w regeneracji, ponieważ każ-
dy może czuć się zmęczony w tej 
części sezonu. Dodatkowo ten czas 
pozwoli nam na poprawienie paru 
szczegółów, dzięki czemu mam 
nadzieję zdobędziemy trzy punkty 
w spotkaniu z Wartą Poznań – 
podkreśla Maciej Mańka, obrońca 
GKS-u Tychy. Wiosną w wysokiej 
formie znajdują się zawodnicy 
GKS-u Katowice. Po uporaniu się 
z problemami organizacyjnymi, 
GieKSa bez problemów oddaliła się 
od strefy spadkowej i kilka razy za-
brała punkty faworytom. Kibice już 
zaczęli nawet myśleć o przyszłym 
sezonie, w którym GKS powinien 
się włączyć do walki o ekstraklasę. 
Ten zapał został już jednak nieco 
ostudzony po ostatniej porażce 
u siebie z Arką Gdynia. Nastroje 
po tym meczu starał się także to-
nować trener GKS-u: - My możemy 
mówić o GKS-ie jako o zespole, który 
się buduje, ale nie możemy wierzyć 
w to, że ktoś nam będzie mówił, że 
w przyszłym roku będziemy walczyć 
o Ekstraklasę, bo wtedy jest chyba 
ułomny i niepoważny. Nie wolno 
w takie skrajności wpadać, bo wtedy 
traci się swoją koncentrację – mó-
wił na konferencji prasowej Rafał 
Górak. 

Rybnik walczy o awans

Z I ligą pożegnała się już za 
to Polonia Bytom. Podopieczni 
Jacka Trzeciaka od początku byli 
skazywani na spadek. Klub nęka-
ny problemami organizacyjnymi 

oraz f inansow ymi nie był 
po prostu przygotowany do 
rywalizacji na tym poziomie 
rozgrywek. Mimo to, piłka-
rze z Bytomia grali z wielką 
ambicją i udało im się wiosną 
odnieść pierwsze zwycięstwa. 
Polonię na zapleczu ekstra-
klasy być może zastąpi inny 
śląski zespół, Energetyk ROW 
Rybnik. O dwa premiowane 
awansem miejsca w II lidze 
grupie zachodniej  zespół 
Ryszarda Wieczorka rywali-
zuje jeszcze z Bytovią Bytów 
oraz Chojniczanka Chojnice. 
Na razie Energetyk do prowa-
dzącego duetu traci odpowied-
nio trzy i dwa punkty, ale do 
rozegranie ma jeszcze mecz 
zaległy. Szkoleniowiec nie krył 
zadowolenia po ostatniej pew-
nej wygranej z MKS-em Oława. 
- Zrobiliśmy dzisiaj ważny 
krok, zdobywając trzy punkty, 
które na pewno przed meczem 
wielu już nam dopisało – zespół 
z czołówki gra z zespołem z dołu 
i to ma być łatwo, lekko i przy-
jemnie, a tak nie jest na boisku 
– wyjaśnił Ryszard Wieczorek. 
Klub z Rybnika zagra jeszcze 
z Chrobrym Głogów, Calisią 
Kalisz, Ruchem Zdzieszowice 
i na koniec sezonu z obecnym 
liderem z Bytowa. Emocji więc 
na pewno nie zabraknie.

O emocjonującą końcówkę 
rundy wiosennej chcieli też 
zadbać zawodnicy Zagłębia 
Sosnowiec, którzy wygrali pięć 
spotkań z rzędu. Znakomita 
passa została przerwana do-
piero w meczu z Turem Turek, 
który zakończył się remisem. 
Podział punktów spowodował, 
że Zagłębie ma już tylko ma-
tematyczne szanse na awans. 
- Niestety, planu nie wykonali-
śmy, gdyż nie zdobyliśmy dzisiaj 
trzech punktów. Wszyscy czu-
jemy niedosyt, gdyż mieliśmy 
szansę minimalnie zbliżyć się do 
czołówki, bo wyniki ułożyły się 
korzystnie dla nas. Teoretycznie 
wtedy pozostawalibyśmy w grze 
o awans – stwierdził po meczu 
Jovan Ninković, obrońca Za-
głębia Sosnowiec. 

Dlatego wszystko wskazu-
je na to, że klub z Sosnowca 
w przyszłym sezonie – obok 
Rozwoju Katowice i Rakowa 
Częstochowa – nada l bę-
dzie występował w II-ligo-
wych rozgrywkach.
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Sezon w piłkarskiej I i II lidze powoli dobiega końca. Drużyny z województwa śląskiego 
w większości mają powody do zadowolenia, ale nie zabrakło też kilku bolesnych porażek.
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Tabela I Ligi mecze punkty bramki 

1. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 31 62 52–22 

2. Zawisza Bydgoszcz 31 59 62–24 

3. Flota Świnoujście 31 59 51–29 

4. Cracovia 3 58 43–32 

5. Dolcan Ząbki 31 51 49–35 

6. Arka Gdynia 31 51 39–27

7. GKS Tychy 31 48 38–28 

8. Miedź Legnica 31 47 42–39 

9. GKS Katowice 31 46 41–34 

10. Olimpia Grudziądz 31 44 34–31 

11. Kolejarz Stróże 31 44 43–41 

12. Bogdanka Łęczna 31 41 34–40 

13. Sandecja Nowy Sącz 31 36 31–48 

14. Stomil Olsztyn 31 34 35–43 

15. Warta Poznań 31 28 34–47 

16. Okocimski Brzesko 31 26 32–52 

17. Polonia Bytom 31 19 26–58 

18. ŁKS Łódź 31 14 17–73

Tabela I I Ligi mecze punkty bramki 

1. Bytovia Bytów  31 63 51-24

2. Chojniczanka Chojnice 31 62 52-25

3. ROW Rybnik 30 60 57-27

4. Zagłębie Sosnowiec 31 54 47-24

5. MKS Kluczbork 30 53 46-22

6. KS Polkowice 30 51 53-35

7. Chrobry Głogów 31 45 32-31

8. Rozwój Katowice 31 44 38-35

9. Raków Częstochowa     30 38 38-41

10. Calisia Kalisz               29 38 28-34

11. Jarota Jarocin  30 37 29-31

12. Tur Turek 29          37 26-35

13. Gryf Wejherowo 31 37 35-42

14. Górnik Wałbrzych       30 35 27-40

15. Ruch Zdzieszowice      30 31 31-45

16. MKS Oława 30 23 28-47

17. Elana Toruń 31 19 11-44

18. Lech Rypin 31 29 24-71

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Zagłębie Sosnowiec i GKS Katowice w przyszłym sezonie znów będą mogli zagrać ze sobą tylko w sparingu
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