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Nie będzie referendum w Rudzie Śląskiej

Wniosek w sprawie referendum o odwołanie
prezydent Rudy Śląskiej traﬁ do kosza. Komisarz wyborczy zakończył jego weryﬁkację.
Okazało się, że pod wnioskiem jest zbyt mała
liczba głosów, aby dokument był wiążący.
To miało być referendum numer dwa w tej
samej sprawie w Rudzie Śląskiej. Poprzednie
zakończyło się ﬁaskiem referendystów - zbyt
niska frekwencja zdecydowała o tym, że wyniki głosowania były nieważne. Grupa inicjatywna nie poddała się jednak. 6 maja złożono
kolejny wniosek do komisarza wyborczego
w Katowicach. Wniosek o następne referendum w sprawie odwołania prezydent Rudy
Śląskiej Grażyny Dziedzic, zawierał także
listy z podpisami popierającymi inicjatywę.
Komisarz wyborczy w Katowicach po zweryﬁkowaniu list wydał oświadczenie, w którym
stwierdził że prawidłowych podpisów jest
zbyt mało. Z tego powodu kolejne lokalne
głosowanie w Rudzie nie dojdzie do skutku.
Referendystom udało się zebrać ponad 13
tysięcy podpisów. Prawie 3 tysiące zostało
odrzuconych. Aby referendum mogło zostać
ogłoszone i przeprowadzone, wymaganych
było pod wnioskiem co najmniej 11,5 tysiąca
podpisów. Część podpisów odrzucono ze
względu na błędne lub nieczytelnie zapisane
dane. Były także „martwe dusze”, czyli podpisy osób, które nie żyją. Referendyści mają
teraz 14 dni na zaskarżenie oświadczenia
komisarza wyborczego w Katowicach. .
Straż miejska w Wodzisławiu Śl. zostaje
Nie udało się przekroczyć progu 30-procentowej frekwencji w referendum w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcy głosowali
nad likwidacją Straży Miejskiej.Wynik
referendum - właśnie przez zbyt niską
frekwencję - nie jest ważny. Do urn poszło
tylko niecałe 17,5 proc. uprawnionych do
głosowania. Czyli prawie o połowę za
mało. Referendystom, którzy postulowali
likwidację Straży Miejskiej nie pomogła
agitacja za swoim pomysłem, ani akcja
ulotkowa i druk specjalnych gazetek. Co
prawda większość osób, które poszły do
głosowania postawiło krzyżyk za zlikwidowaniem Straży Miejskiej w Wodzisławiu
Śląskim, ale wynik nie jest wiążący. Teraz
przed mieszkańcami Wodzisławia kolejny
wyborczy tydzień. W najbliższą niedzielę
- 9 czerwca - odbędzie się bowiem referendum w sprawie odwołania rady miasta
i prezydenta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysława Kiecy.

Skałka zmienia swoje oblicze

Środki z Brukseli zmienią świętochłowicką
Skałkę. Za pieniądze z Unii zrewitalizowana
zostanie przystań kajakowa. Na ten cel przeznaczono 864 tysiące zł.
W ramach prowadzonych prac, które powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku,
wyremontowane zostaną budynek przystani
oraz dwa pomosty pływające. Ustawione
będą stoliki do gry w szachy oraz stojaki
na rowery. Powstaną także siłownia pod
chmurką i żwirowy plac do gry w boule.
Ten bardzo popularny we Włoszech i we
Francji sport rekreacyjny, promowany już
między innymi w Parku Kościuszki w Katowicach, będzie miał także swoje miejsce
w Świętochłowicach. Skałka od dwóch lat
jest regularnie modernizowana. W 2011
roku wybudowany został plac zabaw, a przy
udziale środków unijnych powstały też trasy rowerowe. W 2012 roku władze miasta
utworzyły skatepark. Swoją działalność
rozpoczął także klub wakeboardowy, który
uruchomił wyciąg do nart wodnych. Jest to
jedno z niewielu w Polsce południowej tego
typu urządzeń. Już w tym roku Świętochłowice obok Bydgoszczy, Poznania i Szczecina
będą gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów w Wakeboardingu, które odbędą się 20
lipca. Ponadto na Skałce w ostatnim czasie
dwukrotnie oczyszczano staw, dzięki czemu
jest on natleniony i zawiera mniej osadów
dennych. Obecnie trwa tam remont estrady.
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Czarne chmury nad kopalnią w Piekarach Śląskich
Dla tego miasta to może
być potężny cios. Nad Piekarami Śląskimi zawisła groźba
likwidacji zakładu, zatrudniającego półtora tysiąca osób.
Kompania Węglowa rozważa
zamknięcie kopalni Piekary.
Władze spółki czekają do połowy czerwca na plan naprawczy, który mają przygotować
dyrekcja kopalni i związkowcy.

Piekary. Konkretnie 9 lat. Niestety, pomimo wcześniejszych
deklaracji, przyszłość kopalni,
w której od lat fedruje jest teraz niepewna. Docelowo prawie
1500 osób będzie musiało zmienić miejsce pracy. To założenia
jednego z trzech wariantów
planu naprawczego dla Kopalni Węgla Kamiennego Piekary.
Plany te poznali już związ-

Zwolnienia i koniec wydobycia.
To słowa, których w kopalni Piekary boi się w każdy. - W moim
przypadku to już jest tragedia,
bo na starość bym jeszcze musiał
gdzieś po prostu dojeżdżać. Mnie
już do emerytury za dużo nie
zostało – mówi górnik z KWK

kowcy. - To są założenia, które
nam przedstawił pan dyrektor.
Mieliśmy nad tym pracować, budować program naprawczy, ale
dla mnie ta naprawa trochę wygląda nieciekawie, bo po takim
naprawianiu niewiele zostanie
- stwierdza Andrzej Lukaszczyk,

NSZZ Solidarność Andaluzja.
Prz edstaw iciele kopa l ni
jednak uspokajają, choć zakład
ma problemy, to nie ma mowy
o grupow ych zwolnieniach.
- Naturalnie mówimy tutaj
wprost nie ukrywając, że być
może będzie potrzebna alokacja
załogi, być może również część
sprzętu. Musimy po prostu reagować na sytuację rynkową
- tłumaczy Zbigniew Madej,
Kompania Węglowa. A sytuacja
niestety do najlepszych nie należy. Piekarskiej kopalni nie udało
się sprzedać spółce Węglokoks.
Teraz jedynym ratunkiem dla
zakładu i załogi pozostaje jeden
dokument. - Jaki plan naprawczy można przygotować w dwa
tygodnie? Inna kwestia jest taka,
że jednocześnie wstrzymano
wszystkie inwestycje i prace
przygotowawcze. To świadczy
jednoznacznie o tym, że planowane są dalsze ruchy – zaznacza
Krzysztof Turzański, radny opozycji w Piekarach Śląskich.
Ruchy, które tu w y wołać
mogą prawdziwą burzę. Stopa
bezrobocia w Piekarach Śląskich
w tym roku przekroczyła 16
proc. Ewentualne wygaszenie
wydobycia w KWK Piekary, to

dla miasta niemal wyrok śmierci. - Doświadczenie pokazuje,
że likwidacja nawet mniejszego zakładu rodzi pewne skutki
społeczne. Stopa bezrobocia na
pewno wzrasta, więc można
sobie wyobrazić, jeżeli kopalnia miałaby jakieś faktycznie
problemy, to będzie również
problem, jeżeli chodzi o miejsca pracy – podkreśla Wojciech
Olesiński, Powiatowy Urząd
Pracy w Piekarach Śląskich.
Spadek rentowności i kończące
się pokłady węgla. Wszystko
to powoduje, że władze Piekar zmuszone są kreślić wizję miasta bez kopalni. - Złoża
są oszacowane i wiadomo, że
za kilka, kilkanaście lat ten
teren w centrum miasta będzie
wymagał przekształcenia, więc
myśmy planując pewne rozwiązania w strategii, w pracach
planistycznych tego typu wizję
urbanistyczną też promowali
- mówi Stanisław Korfanty,
prez ydent Piek a r Ślą sk ich.
W połowie czerwca plan naprawczy trafi na biurko prezesów Kompanii Węglowej.
To oni zdecydują o dalszym
losie z a k ładu, górni ków
i ich rodzin.

Żory nie zgodziły się na wydobycie węgla
Nie pomogły apele i listy do
mieszkańców. Jastrzębska Spółka Węglowa w starciu z radnymi
z Żor okazała się za słaba. Rada
Miasta uznała, że nie wyda zgody
na wydobywanie węgla na terenie
Żor. Choć JSW chce się odwołać,
twierdząc, że ten ruch skróci żywotność kopalni Borynia o nawet
20 lat, władze miasta są nieugięte.
Obawiają się wydobycia, by kiedyś
nie podzielić losu Bytomia.

pokazała ich odwagę, że biorą na
siebie odpowiedzialność za losy tego
miasta i mieszkańców - uzasadnia
Dariusz Domański, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Żorach.
Mieszkańców, których nikt o zdanie
nie zapytał. Choć dla wielu z nich
dostęp JSW do nowych złóż, dawał
szansę na zatrudnienie. Zatrudnienie, które stracili wraz z likwidacją
ostatniej kopalni. - Ja się dziwię. Był
węgiel i zamykało się tę kopalnię.

Górnicze odrodzenie Żor przesądzone. Nad wnioskiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej o prawo do
fedrowania pod miastem pochylili
się radni. Burzliwej dyskusji przed
ostateczną decyzją nie było. Za odrzuceniem wniosku opowiedziało się
aż 16 radnych, tylko jeden wstrzymał
się od głosu. - To była trudna decyzja dla większości radnych. Jakby

Jeszcze najgorsze, bo kiedyś budowałem tę kopalnię i teraz widzi pan
co to jest - ruina - opowiada Andrzej
Marynowski, który mieszka tuż przy
zlikwidowanej kopalni "Żory".
Z budować poroz u m ien ie
z mieszkańcami próbowali radni PO.
Ich wniosek o referendum, w którym
wypowiedzieć mógłby się każdy,

został odrzucony. - Ta uchwała rady
miasta wcale nie zamyka sprawy. Do
tematu cały czas JSW będzie mogła
wracać. Wystarczy, że będzie nieco
modyfikować wniosek. Będzie też mogła czekać na inny skład rady po wyborach - mówi Wojciech Maroszek,
radny PO. JSW na wybory czekać
nie zamierza. - Właścicielem złoża
jest skarb państwa, a my jesteśmy
zobowiązani do należytego zagospodarowania tego złoża. W grę wchodzi
albo składanie wniosku po raz kolejny, albo zaskarżanie tej uchwały
rady miasta - oznajmia Katarzyna
Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Przedstawiciele miasta przekonują, że wydobycie węgla na terenie
Żor mieszkańcom najzwyczajniej się
nie opłaca. Twierdzą, że nowy wniosek nic już nie zmieni. - JSW podczas eksploatacji węgla pod naszym
miastem kopałaby na zawał, czyli
na pewno powstałyby odkształcenia
terenu i byłyby szkody górnicze. To
na pewno odstraszyłoby inwestorów
- wyjaśnia Anna Ujma, rzecznik UM
w Żorach. Bez inwestorów, za to ze
szkodami górniczymi liczonymi
w milionach złotych. Tak wygląda
bytomski Karb. Budynek, w którym
mieszka Jadwiga Bińkowska, trzeba
wyburzyć. 89-latka odlicza już dni
do opuszczenia domu. - Ja tu się
urodziłam na Karbiu i chciałabym na
Karbiu mieszkać. Na przeprowadzkę

z tego górniczego terenu czeka też wielu innych. Zrównać z ziemią trzeba
blisko 30 naruszonych przez szkody
górnicze kamienic. - Trzeba znaleźć
mieszkania, żeby ich przesiedlić.
Działamy na tyle wyprzedzająco,
żeby nie doprowadzić do zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowników - opowiada Elżbieta Kwiecińska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Bytomiu. Bezpiecznie nie czują
się też w Bieruniu, gdzie fedruje kopalnia Piast. Władysław Antosz co
chwilę odkrywa kolejne pęknięcia
elewacji domu: - Wydobycie powoduje, że coraz częściej się tutaj budynki trzęsą, a przy tym trzęsieniu to
niekiedy nawet szkło wylatuje z segmentów – mówi Władysław Antosz,
mieszkaniec Bierunia. - Kompania
Węglowa absolutnie nie uchyla się od
rekompensat za wyrządzone szkody górnicze. W ubiegłym roku na
usuwanie szkód kopalnie Kompani
Węglowej przeznaczyły kwotę ponad
270 mln zł - stwierdza Zbigniew Madej, Kompania Węglowa.
Brak zgody na w ydobycie
węgla pod Żorami dla mieszkańców oznacza brak widocznych
szkód, przynajmniej górniczych.
Nie oznacza to jednak, że szkody
nie poniosą. Stracić mogą szanse
na nowe miejsca pracy. Z drugiej
jednak strony po tym głosowaniu
inwestorzy mogą być pewni, że Żory
to stabilny grunt.
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Pływak z Siemianowic atakuje kanał La Manche
Ma z a sobą ponad 10 0
maratonów biegowych, w tym
górskich oraz tych na dystansie ponad stu k ilometrów.
Ale jego największą miłością
jest pływanie... ekstremalne.
Właśnie przygotowuje się do
przepływu solowego przez kanał La Manche w 2014 roku. W
Polsce do tej pory udało się
pokonać tę trasę tylko dwóm
osobom. Czy Leszek Naziemiec z Siemianowic Śląskich
będzie tym kolejnym?
Jego przepłynięcie zwykle
zajmuje kilkanaście godzin.
Mimo to śmiałków gotowych
zmierz yć się z ka na łem La
Manche nie brakuje. W Polsce
udało się tego dokonać tylko
dwóm osobom. Teraz zamierza
tego dokonać Leszek Naziemiec
z Siemianowic Śląskich, który
na poważnie zaczą ł pł y wać
niespełna pięć lat temu. - Myślałem wcześniej, żeby chodzić
w wysokie góry, ale przeczytałem
ciekawą książkę i dowiedziałem
się z niej, że tam po prostu jest
tłok, że tam może być ciężko
znaleźć jakiś spokój. Dlatego

wybrałem wodę – opowiada
Leszek Naziemiec, który chce
przepłynąć kanał La Manche.
Wodę, do tego zimną. Wspólnie
z kolegami pływa w wodzie poniżej 4 stopni Celsjusza w stroju
bardzo klasycznym. - Na po-

w zimnej wodzie.
To jednak wcale go nie mart w i. Dobrze w ie, na co się
pory wa. - Pływam w zimnej
wodzie. W kanale La Manche
mamy około 16 stopni, więc tutaj powinienem być odporny, to

czątek jest ogromne zmęczenie.
Człowiek praktycznie nie kontaktuje i dopiero po jakimś czasie dochodzi do siebie i jest tak
błogo, przyjemnie. Zadowolenie,
że człowiek przetrwał, przeżył –
opisuje Artur Kubica, przyjaciel
Leszka, który uprawia pływanie

wytrzymać. Czasami jak płynie
większy statek, to może tę wodę
jakby wyciągnąć z głębin i ta
woda może być nawet chłodniejsza, może mieć 9 stopni - zaznacza Leszek Naziemiec. Kibicuje
mu trener pł y wania Leszek
Małyszek. To właśnie pod jego

okiem pływak z Siemianowic
Śląskich szlifuje technikę. - Myślę, że z tygodnia na tydzień,
z miesiąca na miesiąc jest coraz
lepiej. Są elementy, które wymagają jeszcze dużej poprawy,
jak praca nóg, ale powolutku,
powolutku do przodu idziemy
– stwierdza Leszek Małyszek.
Nie idzie jednak sam. - To
jest cel każdego z nas, tylko na
razie Leszek jako najbardziej
wytrzymały z na szej gr upy
idzie na pierwszy ogień – zapowiada Łukasz Tkacz, który
uprawia pły wanie w zimnej
wodzie. Ogień ma się zapalić
latem przyszłego roku. Właśnie w tedy pla nowa na jest
próba Polaka. - Zobaczymy.
To jest moje marzenie. Drodzy
widzowie ze swoich marzeń nie
można rezygnować – podsumował Leszek Naziemiec. Do ich
realizacji potrzebne zazwyczaj
są pieniądze. W tym przypadku
chodzi o dwadzieścia tysięcy
złot ych. Tyle m niej w ięcej
kosztuje wynajęcie ludzi i łodzi
asekurującej.

Typ niepokorny został radnym
Do tej pory w ystępował
tylko na scenie muzycznej, teraz wchodzi na tą polityczną.
Wprawdzie na razie lokalną, ale
kto wie. Czechowice-Dziedzice
mają nowego radnego. Ślubowanie złożył Jacek Łaszczok, szerzej znany jako Stachursky. To
nie pierwsza znana twarz, która próbuje swoich sił w polityce.

znają wszyscy, dlatego pokory
nikt tu od niego nie oczekuje. Znany z dyskotekowych hitów
Jacek Stachursky wchodzi na
lokalną scenę polityczną. - Mam
nadzieję, że ten brak pokory mu
pozostanie, bo taki radny pokorny, zgadzający się ze wszystkim,
niekoniecznie jest najlepszym
radnym - stwierdza Krzysztof

„Typ niepokorny” - ten przebój w Czechowicach-Dziedzicach

Bergel, radny Czechowic-Dziedzic. Funkcja radnego - jak

mówi - to dla niego ogromne
wyzwanie i wyróżnienie. Na
razie jego celem jest rozwój kultury. - Ludzie sztuki i kultury
z taką świadomością twórczą
powinni uczestniczyć w tego
typu działaniach. Te czasy, kiedy oddzielaliśmy się od tej sfery
już dawno minęły. Mamy XXI
wiek - zaznacza Jacek Stachursky, radny Czechowic-Dziedzic.
Popularność pomogła mu
zostać radnym, ale teraz niekoniecznie może być jego atutem.
- Mieszkańcy mogą oczekiwać
od niego cudów, ale z drugiej
strony jak znam Jacka, będzie
mu się ciężko pogodzić z tym, że
coś może nie wyjść po jego myśli
albo coś się po prostu nie uda
- mówi Alicja Ogiegło, radna
Czechowic-Dziedzic. Przekonał
się o tym Klaudiusz Sevkovic.
Udział w popularnym reality
show nie od razu otworzył mu
drzwi na polityczne salony.
- Gdy pierwszy raz startowałem
do wyborów, to nie dostałem się
zaraz po programie, który dał mi
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poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

jakąś sławę i popularność. Chyba nie jestem takim wskaźnikiem, żeby zyskać więcej głosów
– oznajmia Klaudiusz Sevkovic,
radny Chorzowa.
Dopiero w następnej kadencji udało mu się wskoczyć
do rady miasta w Chorzowie. Interesuje go polityka na
poziomie lokalnym. Podobnie
jak znanego kiedyś komentatora sportowego. Andrzej
Zydorowicz, opozycyjny radny z Katowic, ma na swoim
koncie już k ilka sukcesów.
- W zawodzie dziennikarskim
mogłem tylko sygnalizować
pewne problemy dokuczliwe dla
mieszkańców Katowic i innych
miast. Natomiast jako radny
mogę je rozwiązywać, przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce bywa to różnie - stwierdza
A nd rzej Zydorow icz , był y
komentator sportowy, radny
Katowic. Bo na sali, gdzie obradują radni siła jest w głosach
większości, a nie jednym, nawet
najwybitniejszego solisty.

W skrócie z
Silesia City Center sprzedana
Największe centrum handlowe w województwie śląskim zostało sprzedane.
Za 412 milionów euro kupiło je międzynarodowe konsorcjum z Allianz na czele. Właściciel Silesia City Center - Immoﬁnanz Group – już od jakiegoś czasu
mówił, że prędzej czy później sprzeda
SCC. Umowa została podpisana 27
maja 2013 roku, ale jej zamknięcie
przewidziane jest dopiero na wrzesień.
Do tego czasu musi zostać zatwierdzona między innymi przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Nowym
właścicielem największego centrum
handlowego w województwie śląskim
zostanie międzynarodowe konsorcjum
z Allianz – znaną ﬁrmą ubezpieczeniową – na czele. Firma Immoﬁnanz Group zapowiedziała już, że za pieniądze
ze sprzedaży Silesia City Center wybuduje m.in. Tarasy Zamkowe w Lublinie.
Po rozbudowie w 2011 roku w centrum handlowym w Katowicach klienci
mogą zrobić zakupy w 310 sklepach
i punktach handlowych, mieszczących
się na powierzchni 89 tys. metrów
kwadratowych. Zmiana właściciela dla
klienta SCC ma nie być odczuwalna.

Koniec studiowania w Rybniku

Rybnik bez uniwersytetu. Ośrodek
Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego
zostanie zamknięty - tak zdecydował
Senat tej uczelni.
Nie pomogły protesty studentów
i wykładowców. Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku
przestanie istnieć. Zapadła już decyzja i 30 września musi się ostatecznie
wyprowadzić z tego miasta. Studenci
będą musieli przenieść się teraz do
Katowic. Tu będą mogli jednak kontynuować naukę. W Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku studiuje obecnie
ponad 400 osób, zdecydowana większość na studiach stacjonarnych.
Utrzymanie ośrodka kosztuje 1,8 miliona zł rocznie. Miasto na rok 2013
na rzecz uczelni przekazało dotacje
w wysokości 242 tysięcy złotych.
Władze Uniwersytetu Śląskiego żądały podwojenia tej kwoty.
Katastrofa budowlana w Sosnowcu
W centrum Sosnowca w ułamku
sekundy zawaliła się remontowana
kamienica. Jedna ze ścian runęła
wprost na chodnik i ulicę. Na miejsce natychmiast wezwano specjalną
grupę ratowników wraz z psami poszukiwawczymi. Tuż przed katastrofą
w budynku widziano kilka młodych
osób. Remontowana kamienica przy
ulicy Kołłątaja w Sosnowcu wieczorem, runęła w gruzy. Choć budynek
nie był zamieszkany, często kręcili się
w nim złomiarze. Minuty przed katastrofą wewnątrz widziano kilka młodych osób. Na miejsce błyskawicznie
sprowadzono ekipy ratunkowe z psami poszukiwawczymi. Strażacy przy
użyciu kamer termowizyjnych przeczesywali gruzowisko. Na szczęście
nikogo nie znaleziono. Ulica Kołłątaja
wraz z lokatorami sąsiednich budynków została odgrodzona kordonem
policji. Budynek, który niedawno
kupił prywatny inwestor, zapadł się
nie tylko na ogrodzony plac budowy.
Przednia ściana runęła na chodnik
i ulicę. Wykonawca remontu kamienicy nie ma sobie nic do zarzucenia.
Jego zdaniem budynek był dobrze
zabezpieczony. Runął, bo złodzieje naruszyli metalową konstrukcję
ścian, wykuwając z nich kilkumetrowe szyny. Sprawę bada nadzór
budowlany. Jego przedstawiciele
powołali już komisję, która wyjaśni
faktyczne przyczyny tej katastrofy.
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Milion siedemset

za Jagiellońską
fot. Tomasz Breguła

1,7 miliona- tyle kosztował remont ulicy Jagiellońskiej w Chorzowie.
W miejscu jezdni stworzono deptak, na którym pojawiły się
drzewa i ławki, a część przestrzeni została zagospodarowana przez
obiekty gastronomiczne. Czy odnowiona ulica przypadła do gustu
mieszkańcom miasta? Postanowiliśmy to sprawdzić

fot. Tomasz Breguła

-Szczerze mówiąc nie uważam, żeby
to był dobry pomysł. Nie ma tu nic imponującego. Są ogródki gastronomiczne, na
deptaku zainstalowano światełka wskazujące kierunki świata... wszystko fajnie,
ale niepotrzebnie i nie za takie pieniądze.
Wolałbym, żeby zrobili coś na Wolności,
zamiast remontować 100 metrów drogi.
Nie mamy prawdziwego rynku i dopóki
będzie tam stała estakada mieć takiego
nie będziemy. Teraz życie mieszkańców
skupia się wokół ulicy Wolności, przez
którą jeżdżą tramwaje. Wolałbym, żeby
coś z tym zrobili- mówi Adrian Merta,
mieszkaniec Chorzowa.

Remont ulicy miał się zakończyć na
przełomie 2012 i 2013 roku. Uroczyste
otwarcie odbyło się jednak dopiero 22
lutego. Przedłużające się prace modernizacyjne i rozkopane chodniki spowodowały, że przechodnie unikali tego miejsca

Największe kontrowersje wśród
mieszkańców wzbudził nietypowe latarnie pokryte... rdzą. Szare słupy układające
się w napis „Chorzów” z każdym dniem

jak ognia. Mieszkańcy nie byli jednak
jedynymi poszkodowanymi. Ucierpieli
na tym przede wszystkim właściciele
pobliskich sklepów. Niektóre z nich zostały zamknięte, inne przechodzą duży
kryzys. -Ucierpieliśmy finansowo na tym
remoncie. Z resztą nie tylko my. To samo
mówią właściciele innych sklepów. Teraz,
kiedy modernizacja jest już skończona
również nie mamy powodów do radości. Ulica została zamknięta dla ruchu,
a miejsc parkingowych w pobliżu brak.
To utrudnia dojazd do naszego sklepu.
Od jakiegoś czasu w centrum Chorzowa
są również parkomaty. Mało kto decyduje
się płacić za postój by na 10 minut pójść do
sklepu. Większość decyduje się na zakupy
w supermarketach, gdzie wszystko jest pod
ręką. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni
z takiego obrotu spraw- mówi Jolanta
Gruszczyńska, właścicielka sklepu Delikatessen przy ulicy Jagiellońskiej 4. (TB)
fot. Tomasz Breguła

nabierały rudo-rdzawego zabarwienia.
Gdy modernizacja miała się ku końcowi
zostały one zabezpieczone specjalnym
woskiem. Zamysłem architekta, Jerzego
Stożka, było nawiązanie do tradycji hutniczych miasta. -Nie jestem przekonany, czy
zardzewiałe latarnie mogą być symbolem
przemysłu, który przez tyle lat napędzał
śląską gospodarkę. To raczej symbol upadku tego przemysłu. Ulica Jagiellońska jest
jedną z najstarszych i niegdyś jedną z najważniejszych ulic w Chorzowie. Cieszyłem
się na wieść, że zostanie wyremontowana,
ale teraz czuję jedynie rozczarowanie mówi Jacek Łazar.

Tomasz Breguła

Sosnowiec świętuje

W 2012 roku Dni Sosnowca odbyły
się po raz pierwszy przy ulicy Kresowej za kasami Stadionu Ludowego. To
miejsce od początku było krytykowane
i ostatecznie nie zyskało aprobaty sosnowiczan. Warto podkreślić, że właśnie na
wniosek mieszkańców, Dni Sosnowca
wracają teraz do Parku Sieleckiego. Dotarły do nas uwagi świadczące o tym,
że to miejsce bardziej przyjęło się w świadomości sosnowiczan, jako związane
z imprezą. Na naszą decyzję wpłynęło
także otwarcie nowej sali koncertowej

- wyjaśniła Agnieszka Czechowska-Kopeć, wiceprezydent Sosnowca.
Dni Sosnowca w tym roku są rekordowo długie. Rozpoczęły się już 1 czerwca, a wielki finał zaplanowano osiem dni
później. Miasto przygotowało imprezy
dla dzieci i dorosłych. Będą warsztaty,
spektakle, kabarety, wystawy i konkursy.
Nie zabraknie także sportów ekstremalnych. 3 czerwca odbył się już uroczysty
koncert galowy z okazji otwarcia nowej
Sali Koncertowej. Wystąpiła Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod

batutą Mirosława Błaszczyka oraz soliści: Małgorzata Walewska i Arnold
Rutkowski. Na 9 czerwca zaplanowano
także Dzień Otwarty Sali Koncertowej,
podczas którego można będzie zwiedzić
zaplecze techniczne obiektu i garderoby.
Mimo że niektóre imprezy już
trwają, to najważniejsze wydarzenia
podczas święta zagłębiowskiego miasta, będą jednak miały miejsce dopiero
przez trzy ostatnie dni. Wtedy bowiem
zaplanowano plenerowe koncerty. Nie
zabraknie gwiazd z pierwszych miejsc
list przebojów, ale pojawią się także lokalni artyści sceny niezależnej. Na scenie
głównej w Parku Sieleckim zobaczymy między innymi Zakopower, Melę
Koteluk, Tomka Makowieckiego, Bas
Tajpana czy Kapelę ze Wsi Warszawa.
To będzie więc prawdziwa mieszanka
stylów, dlatego każdy powinien znaleźć
coś dla siebie. Pełny program imprez
można znaleźć na stronie sosnowiec.pl.

Program Dni Sosnowca w Parku Sieleckim:
- 7 czerwca, 16-22: Animators, Cool Kids of Death, Zakopower
- 8 czerwca, 16-22: Mela Koteluk, Tomek Makowiecki, Rykarda Parasol
- 9 czerwca, 16-22: Fair Weather Friends, Bas Tajpan, Kapela ze
Wsi Warszawa.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Przez 9 dni na mieszkańców czeka wyjątkowo dużo atrakcji i muzycznych niespodzianek.
Główna impreza po rocznej przerwie wraca do Parku Sieleckiego.
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Każdy choć na
chwilę chce być
zombie
Rozmowa z Dawidem Podsiadło, wokalistą z Dąbrowy Górniczej,
zwycięzcą "X Factora", który właśnie wydał płytę
Przy tworzeniu debiutanckiej płyty
pomogli Ci świetni ludzie, Bogdan
Kondracki czy Karolina Kozak. Jak
się z nimi pracowało?
Okazało się, że z Bogdanem, który wyprodukował moją płytę, bardzo podobnie
myślimy muzycznie, chociaż dzieli nas parę
lat, a jeszcze więcej doświadczeń. Dlatego
praca nad albumem była dla mnie czymś tak
przyjemnym. Nie sądziłem, że ja - debiutant,
amator, tak łatwo będzie mógł dogadać się
z kimś tak doświadczonym. Do tej pory nie
wiedziałem, jak ważną rolę w procesie twórczym odgrywa producent. On odpowiada za
nastrój płyty, chociaż to ja jestem na okładce,
a na płycie są moje pomysły. Bogdan stworzył
z tego piękną całość. Jestem dumny, że mogę
się pod tym podpisywać.
A Karolina Kozak, która pomagała
Ci przy tekstach?

Antoni Strzelecki
Od tygodnia możemy cieszyć się Twoją
debiutancką płytą. Tytuł Comfort and
"
happiness" zaczerpnąłeś podobno ze
świata gier i fantasy.
Tytuł albumu zaczerpnąłem z jednej z części
kultowego cyklu gry „Final Fantasy”. To takie
moje uhonorowanie pięknej historii miłosnej,
która jest opowiedziana w tej grze. Poznałem
ją, kiedy miałem 15 lat, miała duży wpływ
na mój rozwój emocjonalny. Dzieje się na
tle wydarzeń, zwiastujących koniec świata.
To bardzo baśniowa opowieść. Bohaterowie
spotykają się, na początku są obojętni wobec
siebie. On jest zamkniętym w sobie introwertykiem, bardzo sceptycznie podchodzi do tego,
co go spotyka. Ona jest jego przeciwieństwem,
bardzo emocjonalną osobą, otwartą, wesołą. Słowa "Comfort and happiness" padają
w czasie jednej z ich rozmów.

bo widziałem jak dziewczynka bez połowy
szczęki odgryza komuś szyję. To było bardzo
traumatyczne przeżycie. Dziwię się sam sobie, że nagle zacząłem to uwielbiać. Dzisiaj
uwielbiam każdy film o tym i jakąkolwiek
inną formę sztuki, grę, komiks czy serial.
Zombie to wspaniałe stworzenia. Każdy, kto
chociaż trochę tym się interesuje, ma w głębi
siebie pragnienie, żeby choć przez chwilę takie
stworzenia pojawiły się na ziemi.

Karolina napisała teksty polskich utworów,
a w angielskich pomagała mi. Zazwyczaj
to wyglądało tak, że przynosiłem gotowe
pomysły. I potem siadaliśmy i staraliśmy
się zrobić wszystko, żeby tekst był lepszy.
Już wcześniej razem zrobiliśmy duet na
płytę Karoliny. Przeżyliśmy razem wiele
śmiesznych sytuacji. Żartowaliśmy z tego,
w jaki sposób niektórzy piszą teksty i jaka
tandeta z tego później wychodzi. Karolina
radziła mi, żeby niektóre teksty uwikłać,
żeby nie były takie proste... W ogóle przy

płycie pomagali mi bardzo piękni ludzie,
strasznie mili i normalni.

dniach festiwalu i oglądaliśmy wielu wspaniałych artystów.

Masz dwa swoje zespoły, czy one
nadal funkcjonują?

A czy jako widz brałeś udział w życiu
koncertowym Śląska?

Tak, chociaż musieliśmy trochę ograniczyć
koncerty. Cały czas tworzymy materiał.
Z zespołem Curly Heads mamy już spory
repertuar autorskich piosenek, planujemy
wydać płytę. Odnieśliśmy sukces na festiwalu w Jarocine, supportowaliśmy Archive.
Z drugim projektem, Reaching For The Sun,
musimy jeszcze trochę popracować, bo jest
młodszy. Z tym składem grałem np. w Rotundzie w Krakowie i też było bardzo przyjemnie.

Nigdy nie byłem jeszcze na Off Festivalu,
chociaż powinienem, bo to bliska mi
muzycznie impreza. Nie chodziłem na
Stadion Śląski, na Odjazdach pojawiłem
się dopiero jako muzyk... W ogóle ominęło mnie wiele rzeczy, bo jestem typem
domatora. Na pewno teraz to naprawię!

Twoja solowa płyta bliższa jest popowi,
tymczasem z Curly Heads grasz w Jarocinie. W której skórze lepiej się czujesz,
popowej czy rockowej?
Obie są moje. Gdybym w którejś źle się czuł,
to na pewno bym zrezygnował. Potrzebuję
zarówno tej swobody, młodości i energii, jaką
daje Curly Heads, ale też nostalgii i sentymentu, jakie osiągam w solowym projekcie.
Czy w Jarocinie byłeś po raz pierwszy
właśnie ze swoim zespołem, czy też może
wcześniej poznałeś ten kultowy festiwal?
Niestety byłem tam po raz pierwszy, bo jestem
trochę za młody. Ale grając tam mieliśmy
oczywiście świadomość jak legendarne jest
to miejsce. Tym bardziej byliśmy podekscytowani. Zwłaszcza, że byliśmy na wszystkich

Płyta wyszła przed wakacjami, więc jesteśmy trochę spóźnieni jeśli chodzi o letnie
festiwale. Chociaż może pojawią się jakieś
zaproszenia... Właściwa trasa zacznie się
po wakacjach.
Laureaci programów typu talent show
dzielą się na tych, którzy przepadają
i tych, którzy osiągają sukces. Jak myślisz, od czego to zależy?
Jeśli ktoś ma aspiracje do robienia muzyki, chce to robić i ma pomysł, a także jest
w stanie zaufać temu kompletnie i poświęcić się, to nadejdzie taki dzień, kiedy
ludzie powiedzą: łał, ta muzyka jest super,
warto jej słuchać. Jeśli ktoś jest w takim
programie tylko dla przygody albo gdy
łatwo się poddaje bo nie przyjął się singiel
czy płyta, to z tego raczej nic nie będzie.
Rok temu wygrałeś program X Fac"
tor", zdałeś maturę. Jak teraz wygląda
Twoja edukacja?
Studiuję zaocznie anglistykę w Dąbrowie
Górniczej, ale nie wiem, czy jeszcze jestem
studentem, bo tyle zajęć już opuściłem!
Chcę rozpocząć dzienne studia dziennikarskie w Katowicach. Chciałbym kiedyś
pracować w radio i uprawiać dziennikarstwo radiowe. Ostatnio słucham radiowej
Trójki, lubię np. audycje Piotra Stelmacha.
Jesteś chyba lokalnym patriotą, często
wspominasz Dąbrowę Górniczą, chcesz
studiować w Katowicach...

fot. materiały prasowe

Okej, to można zrozumieć... Ale podobno
fascynujesz się filmami o zombie!
Do pewnego wieku, i to nawet dosyć późnego, bardzo bałem się horrorów, nie lubiłem
zombie, przerażało mnie to. Pamiętam jak
kiedyś z bratem puściliśmy sobie na DVD
"Świt żywych trupów". Ja po pierwszej scenie
uciekłem do pokoju, rozpłakałem się i nie
mogłem zasnąć. Kiedy mój brat przyszedł
zobaczyć co się stało, odpowiedziałem mu,
że teraz przez niego nie będę mógł spać,

Jak będzie wyglądała koncertowa
promocja Twojej płyty?

Dąbrowa jest super. Chociaż teraz na
chwilę jestem w Warszawie. Na szczęście wytwórnia tak planuje działania, że
muszę tam być przez kilka dni bardzo
intensywnie, a potem wracam do siebie.
I żyję sobie w spokoju, bez pośpiechu. Jeszcze trochę czasu minie, aż gdzieś osiądę
na stałe.

Zdrowie 07
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Prof. Stanislav Czudek
Najczęściej takie pytanie padają
w internecie, szukając wśród innych
internetowych postów podobnych
historii i analogicznych objawów.
Starają się dowiedzieć, czy to możliwe, żeby się wyleczyć i jak to zrobić,
aby wyzdrowieć.
- Na to pytanie odpowiedziałbym pytaniem: a czy to na pewno był
rak? Skąd pewność, że to co rzekomo
zniknęło, było nowotworem? Dopóki nie ma stuprocentowej pewności
udowodnionej histopatologicznie, nie
można powiedzieć, że dana osoba
miała raka, a zatem nie można
też powiedzieć, że ten rak zniknął
– twierdzi profesor Stanislav Czudek,
onkolog.
Pozytywną stroną internetu
jest to, że można szybko znaleźć
kontakt do różnych specjalistów,

Czy rak może zniknąć?
Czasem pacjenci zaniepokojeni zmianami jakie znaleźli sami lub tymi, które
zostały wykryte podczas badania przez lekarza pytają, czy rak może zniknąć.
którzy nierzadko na drugim końcu
świata stosują metody, które mogą
pomóc komuś, kto w swoim kraju
wyczerpał już wszelkie dostępne
sposoby leczenia. Negatywną stroną
internetu jest to, że człowiek myśli,
że znajdzie tam lekarstwo na wszystko. Ludzie próbują się tam leczyć,
konsultują swoje obserwacje z innymi, mającymi podobne objawy,
a nawet usiłują sami sobie postawić
diagnozę i czasem przynosi to skutki
wręcz opłakane.
– Chory musi być zbadany przez
specjalistę, bo jego przypadek jest indywidualny. Laik nie jest zdolny, aby
właściwie ocenić różne symptomy.
Może dostać od innych internautów
mnóstwo niewłaściwych opinii, które
mogą doprowadzić do tego, że ktoś
nie zdecyduje się leczyć, bo wyczytał
w internecie, że ma niegroźne objawy
– ostrzega profesor Czudek.

Jednym z najgroźniejszych rodzajów nowotworów jest czerniak.
Wkrótce wakacje więc wiele osób
będzie się wystawiało na długotrwałą
ekspozycję na słońce podczas urlopu
czy wakacji. Warto jednak pamiętać,
aby obserwować wszystkie zmiany,
jakie mogą się pojawić na skórze –
plamki, znamiona, brodawki, które
możemy zauważyć po powrocie z letniego wypoczynku. Każda zmiana
koloru, każde swędzące znamię
czy wręcz krwawienie z różnych
miejsc na skórze, powinno zaniepokoić i skłonić do złożenia wizyty
u lekarza.
U kobiet zdarza się, że nowotwór pojawia się w miejscu, którego
przy codziennym oglądaniu się
w lustrze nie widać. Może to być
np. na plecach, gdzie biustonosz
ocierał znamię, które pojawiło się
w miejscu gdzie haftki zapięcia

podrażniały zmienione chorobowo
miejsce.
U mężczyzn takie miejsce
szczególnie podatne jest przy pasku
od spodni uciskającym na skórę –
jeśli pojawi się tam jakaś zmiana
i jest ona cięgle drażniona przez
zapięcie albo klamrę może się z tego
rozwinąć nowotwór.
- Czerniak jest bardzo agresywnym schorzeniem, które potrafi
uśmiercić ludzi w kilka miesięcy.
Podczas studiów miałem profesora,
który na patologii prowadził zimą
zajęcia na temat czerniaka. Latem
bardzo lubił turystykę pieszą, więc
sporo chodził z plecakiem po górach.
Na plecach miał znamię, które od
tego plecaka, ciągle rozdrapywane,
przekształciło się w zmianę nowotworową. Zajęcia z tym profesorem
miałem w lutym, a we wrześniu
zdiagnozowano u niego raka

i jeszcze w tym samym roku zmarł
– opowiada profesor Czudek.
Jeszcze nie tak dawno sporo
kobiet chodziło na długie sesje do
solarium, aby przygotować się do
sezonu wakacyjnego i wyjść na
plażę już z opalenizną. Jednak pojawiają się głosy, że korzystanie z solarium powoduje szybsze starzenie
się skóry, a zbyt długie opalanie
może prowadzić do zachorowania
na czerniaka.
– Nie ma prac naukowych,
które jednoznacznie stwierdzałyby,
że solarium powoduje raka skóry.
Jednak chociaż kobiety chcą
wyglądać dzięki temu sztucznemu opalaniu ładnie, to ja jestem
zwolennikiem natury. Słońce jest
naturalne, więc jest bardziej wskazane, aby korzystać właśnie z niego,
oczywiście z umiarem – mówi profesor Czudek

Faszyzm, Hitler i podróże w czasie
barwny światek berlińskiej bohemy
w obliczu zmian wprowadzonych przez
dochodzących do władzy zwolenników
Hitlera.

Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
Czasy II wojny światowej stanowią
niewyczerpane źródło inspiracji dla pisarzy i filmowców. Narodziny faszyzmu

znakomicie opisał w swoim „Konformiście” wybitny pisarz włoski Alberto
Moravia, zaś w „Pożegnaniu z Berlinem”
Christopher Isherwood uwiecznił

Zdawać by się mogło, że w naszych
czasach umieszczanie akcji powieści
w czasie II wojny światowej nie wzbudzi
specjalnego zainteresowania. Nic bardziej
mylnego. Wydana ostatnio książka Carli
Montero „Szmaragdowa tablica”, sprzedała się w Hiszpanii w stutysięcznym
nakładzie, co przy obecnym spadku
czytelnictwa na świecie brzmi całkiem
nieźle. Akcja „Szmaragdowej tablicy”
rozgrywa się na dwóch płaszczyznach
czasowych - współcześnie, w Madrycie
początku XXI wieku i w przeszłości,
w czasie II wojny światowej. Opowiada
o poszukiwaniach zaginionego renesansowego obrazu „Astrolog” przypisywanego włoskiemu malarzowi znanemu jako
Giorgione, które prowadzi na polecenie
Hitlera bohater wojenny, major SS Georg
von Bergheim. Przywódca III Rzeszy ma
nadzieję, że dzięki odkryciu znajdującego
się na obrazie sekretu posiądzie wiedzę,
która umożliwi mu zapanowanie nad
światem. Oczywiście nie obywa się i bez
romansu, gdyż niemiecki oficer zakochuje się we francuskiej Żydówce…
Umieszczenie bohaterów w czasach
wojennej zawieruchy jest zabiegiem literackim często wykorzystywanym przez
pisarzy współczesnych i co ciekawe im
więcej czasu upływa od zakończenia

II wojny światowej, tym temat zdaje
się atrakcyjniejszy. W melodramacie
„Angielski pacjent” napisanym przez Kanadyjczyka Michaela Ondaatje, bohater,
ciężko poparzony pilot, który zostaje
w 1943 r. zestrzelony nad Saharą i przez
Beduinów przetransportowany do szpitala, gdzie zakochuje się w kanadyjskiej

pielęgniarce, okazuje się szpiegiem.
W filmach ten podniosły, melodramatyczny wątek bywa przedstawiany
w sposób groteskowy. Wystarczy wspomnieć „1941” Stevena Spielberga, w którym amerykański generał podczas bombardowania nie opuszcza kina i wzrusza
się do łez na disnejowskiej kreskówce
„Dumbo”(nakręconej w wytwórni Disneya w 1941 r.), nie zważając na to, że
nadciąga japońska eskadra bombowców

mających zmieść z powierzchni ziemi
Kalifornię.
Innym przykładem może być jedyny
wojenny film nakręcony przez Quentina
Tarantino - „Bękarty wojny” - w którym
żydowska partyzantka całkiem nieźle
radzi sobie walcząc z wyjątkowo nieudolnym niemieckim okupantem we Francji.
W literaturze ostatnich lat widać
również wzrastające zainteresowanie
postaciami związanymi z II wojną
światową, a szczególnie Hitlerem. Philippe Valode w książce „Hitler i Tajne
Stowarzyszenia” stara się odpowiedzieć
na pytanie jak to się stało, że człowiek,
który w młodości oblewał wszystkie egzaminy, a jako żołnierz nie awansował
wyżej niż do stopnia kaprala, mógł zostać
wielbionym przez 60-milionowy naród
fuhrerem.
Na polskim rynku wydawniczym
ukazały się w ciągu ostatnich miesięcy
dwie interesujące książki analizujące
postać Hitlera. Pierwsza to dzieło Patricka Delaforce’a, historyka wojskowości, autora 40 książek poświęconych II
wojnie światowej, w której brał udział
jako dowódca artylerii w Normandii, a także jako wyzwoliciel obozu
koncentracyjnego w Bergen Belsen.
„Adolf Hitler. Nieznane sceny z życia”
Delaforce’a zawiera 330 unikatowych
zdjęć wzbogacających chronologicznie
ułożone sceny z życia składające się na
portret Hitlera od narodzin w kwietniu

1889 r., po samobójstwo w kwietniu 1945
r. w Berlinie. Co ciekawe polska premiera
książki także miała miejsce w kwietniu.
Drugą książką wartą polecenia, choć
adresowaną bardziej do czytelników interesujących się historią XX wieku, jest
„Wiedeń Hitlera” Brigitte Hamann. Ta
niemiecko-austriacka autorka książek
historycznych, po bestsellerowej biografii
cesarzowej Elżbiety, żony cesarza Franciszka Józefa, zainteresowała się młodzieńczymi latami Hitlera. W „Wiedniu
Hitlera” opisuje mniej znane fakty z życia
młodego Hitlera, przedstawiając je na tle
niezwykle drobiazgowo odtworzonej
atmosfery Wiednia lat 1907-1913, a więc
z czasów tuż przed wybuchem I wojny światowej.

08 Ludzie z pasją
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Duchy przemysł u
Rozmowa z Markiem Stańczykiem, dokumentalistą fotograﬁczny i ﬁlmowym
architektury przemysłowej na Śląsku.
W jakie projekty obecnie się angażujesz?
-Niedawno zakończyłem prace nad
tworzeniem teledysku do utworu
„Entropia” jednoosobowego projektu
muzycznego Dead Factory. Jest to
surowa ambientowo – industrialna
muzyka, której w żaden sposób nie da
się sklasyfikować. To już druga produkcja, którą stworzyłem na potrzeby tego
projektu. Pierwszy teledysk powstał trzy
lata temu i otrzymał wyróżnienie na
festiwalu w Ostrawie. Pracuję również
nad filmem krótkometrażowym o dość
niespotykanej formie. Jestem pewien, że
nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił.
Na jego realizację czekałem cztery lata
i cieszę się, że w końcu udało mi się za to
zabrać. Cały czas robię jakieś poprawki,
dodaję nowe ujęcia, ale w zasadzie film
jest już gotowy. Ujęcia były robione na
wieżach szybowych. Przymocowałem
kamerę do obracającego się koła kierowniczego, co stworzyło niespotykany
efekt. Będę to prezentować wyłącznie

na pokazach.

Gdzie można zobaczyć
twoje prace?
-Zarówno filmy, jak i zdjęcia z mojego najnowszego projektu zostaną zaprezentowane 8 czerwca w Katowicach,
podczas kolejnej edycji Industriady.
Aktualnie wystawiam Made In Silesia
- Duchy Przemysłu 2.0. Jest to projekt
przedstawiający filmy i zdjęcia, które
zbierałem przez ostatnie cztery lata.
Myślę, że taki okres jest najbardziej
odpowiedni, żeby pokazać zmiany zachodzące na fotografowanych przeze
mnie terenach. Następną taką wystawę
planuję na 2016 rok.

Twoje zdjęcia przedstawiają zazwyczaj pejzaże industrialne.
Co cię w nich pociąga?
-W tych umierających obiektach jest
to coś, czego nie da się nazwać. Jakaś
magia, tajemnica. Fotografując je, mogę

Marek Stańczyk

urodził się 28 stycznia 1979 roku
w Siemianowicach Śląskich. Jest dokumentalistą fotograficznym i filmowym
architektury przemysłowej na Śląsku
i aranżerem kompozycji instrumentalno-elektronicznych. Miłośnik zabytków przemysłowych, kolekcjoner
starych książek oraz pocztówek z Dolnego i Górnego Śląska.

wyrazić samego siebie. Zdjęcia pochodzą z różnych zakątków województwa
śląskiego. W zasadzie trudno znaleźć na
tym obszarze jakąś hutę, kopalnię, czy
koksownie, w której jeszcze nie byłem.
Wyprawa trwa zazwyczaj cały dzień.
Staram się unikać „szybkich plenerów”. To nie daje ani satysfakcji, ani
odpowiednich efektów. Potrzebuję czasu
by zrobić dobre zdjęcie. Trzeba pobyć
trochę w tym miejscu. Poczuć jego klimat. Czasami budzi się we mnie natura
samotnika. Kiedy jestem w plenerze,
mogę odpocząć od urbanistycznego
natłoku, wyciszyć się, wyrwać z tego
pędu. Pobyć z samym sobą.

Fotografujesz również
obiekty w momencie
ich rozbiórki…
-Tak, zawsze staram się być na miejscu, o ile jest to możliwe. Do niektórych
rozbiórek nastawiam się psychicznie
nawet kilka dni. Warunki do robienia
zdjęć w tym przypadku nie są zawsze
Stypendysta marszałka województwa
Śląskiego w Katowicach w 2008 roku
oraz Ministra Kultury w 2011. Niezwiązany z żadnym środowiskiem twórczym.
Tworzy własne filmy dokumentalne /
video-art/ oraz prezentacje fotograficzne. W społeczności internetowej znany
jest pod prawdziwym nazwiskiem
oraz pseudonimem „fredmentor”.
Od kilku lat realizuje własny projekt

najlepsze. Przeszkadza śnieg, deszcz,
czasem wielogodzinny upał. Podobnie
jest podczas fotografowania kopalni.
Zarówno na powierzchni, jak i na
dole, w przodku. Sprzęt nie raz już
zajechałem. Mam jednak tę satysfakcję w postaci niepowtarzalnych zdjęć.
Wiem, że nikt takich nie ma i mieć nie
będzie. Lubię posiadać własne fotografie
z miejsc, które już nie istnieją lub są
niedostępne.

…a co myślisz o reaktywowaniu szkół górniczych?
-Jak najbardziej popieram takie
inicjatywy. To wspaniałe, że ludzie
nadal chcą wykonywać zawód górnika. Ta praca jest naprawdę bardzo
ciężka, o czym wielokrotnie miałem
okazję się przekonać na własne oczy
podczas fotografowania. Niejednokrotnie trzeba wziąć na siebie dużą
odpowiedzialność, pracuje się w ciężkich
warunkach, no i nigdy nie wiesz czy
wyjedziesz z powrotem na górę. 15 lat
zatytułowany ”Made In Silesia”, dokumentujący Śląsk na fotografii, dźwięku
oraz w filmie. Filmy, które ukazują
pejzaż śląska oraz rozbiórki obiektów
można zobaczyć pod wyszukiwanym
w przeglądarce tytułem "MADE IN
SILESIA", które autor publikuje jako
"fredmentor".
Laureat konkursów fotograficznych
i filmowych w kraju i za granicą.

temu zaczęto zamykać kopalnie oraz
szkoły górnicze, a ci wszyscy ludzie
zostali na bruku. W Polsce jest bardzo
dużo osób z wyższym wykształceniem,
które są bezrobotne. To jest szansa dla
tych młodych, wykwalifikowanych osób,
które mają szansę na znalezienie pracy
w którejś z istniejących kopalń. Poza
tym jest to kolejna szansa na to by górnictwo w naszym regionie nie zginęło.
Rezygnujemy z ogromnego potencjału
jakim jest przemysł. Wygląda to tak,
jak gdybyśmy na siłę chcieli zapomnieć
o naszych korzeniach, o podwalinach
na których powstał Śląsk. Nie zapominajmy, że niemal wszystkie miasta
w naszym województwie powstały
wokół hut i kopalń. Obecnie wygląda to
tak, jakbyśmy się tego wstydzili, chcieliśmy zapomnieć, zatrzeć tą „niechlubną”
kartę historii ślepo podążając za tym co
modne i europejskie.
Rozmawiał Tomasz Breguła
Foto: Marek Stańczyk

W ubiegłym roku artysta ukończył
prace nad przygotowaniem wystawy
"DUCHY PRZEMYSŁU 2.0". Projekt
jest realizowany cyklicznie co cztery
lata. Swoje prace prezentuje podczas licznych wystaw organizowanych zarówno
w Polsce jak i za granicą. Wielokrotnie
nagradzany podczas konkursów, między innymi na festiwalu „TECHNE
OSTRAVA” 2010 i 2011.
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Mistrzowie
pa rkowa n ia
w Katowicach

foto: Straż Miejska w Katowicach

Coraz częściej w Katowicach możemy spotkać
samochody zaparkowane tak, że pozostaje
jedynie złapać się za głowę. Kierowcy najczęściej
tłumaczą się brakiem miejsc parkingowych.

Przejścia dla pieszych, bramy
wjazdowe, torowiska czy chodniki. Kierowcy w stolicy województwa śląskiego
potrafią zaparkować swoje cztery kółka
w miejscach, gdzie wydawałoby się to
niewykonalne. Jednak źle zaparkowany
samochód najwięcej problemów sprawia,
gdy blokuje inne pojazdy. W Katowicach
najlepszy przykład to ulica Kościuszki,
gdzie ruch tramwajów z tego powodu był
już wielokrotnie zatrzymywany. Ma się to
zmienić po jej remoncie, ale na to trzeba
będzie poczekać jeszcze półtora roku.
- W przypadku blokowania torowiska
na ulicy Kościuszki, to tu możemy mówić
o prawdziwych rekordach. Kierowcy bardzo często zostawiają samochód i potem są
mocno zdziwieni do czego doprowadzili.
Mogli przecież zatrzymać kilka tramwajów
z osobami, które muszą dojechać gdzieś
na czas. Dobrze, że uda się tę sytuację
po remoncie wyeliminować. Jeżeli chodzi o „ekwilibrystykę” to zdecydowanie
dominuje Śródmieście. Czasem mam
wrażenie, że kierowca chciałby wjechać
samochodem pod same drzwi, a naprawdę
- kiedy nie ma wolnego miejsca - warto
zostawić auto i przejść te 500 metrów. To

przecież lepsze rozwiązanie niż płacenie
mandatu – mówi Piotr Piętak, rzecznik
Straży Miejskiej w Katowicach. Strażnicy
o większości przypadków złego parkowania dowiadują się od mieszkańców
miasta lub innych kierowców, bo ci mają
problemy przez osoby, które zostawiły
swoje auto w niedozwolonym miejscu na
przysłowiowe „5 minut". - To już nie chodzi
nawet o łamanie przepisów drogowych.
Niektórzy kierowcy nic nie robią sobie z tego,
że uprzykrzają życie przechodniom albo
innym zmotoryzowanym osobom. Stąd
zdarza się często zastawianie wjazdów do

Kierowcy tłumaczą się także tym,
że w Katowicach jest za mało miejsc do

parkowania i czasami po prostu brakuje
im cierpliwości oraz czasu w ich poszukiwaniu. – Obecnie centrum Katowic
to jeden wielki plac budowy. Można się
naprawdę pogubić, gdzie obecnie można

miejską należy przenieść do policji – mówi
Janusz, kierowca z Katowic.
Są też jednak mieszkańcy Katowic,
którzy bronią działań strażników i uważają,

foto: Straż Miejska w Katowicach

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Mandat, blokada a nawet odholowanie samochodu na parking strzeżony.
Takie mogą być konsekwencje pozostawienia samochodu na zakazie postoju,
zatrzymywania się albo na miejscu dla
niepełnosprawnych. Ciekawe bywają też
wytłumaczenia kierowców. - Nie zawsze
stosujemy blokadę, bo wszystko zależy od
sytuacji. Jeżeli pojazd został zaparkowany
przy bramie wjazdowej, garażu, czy miejscu dla niepełnosprawnych, to oczywiście
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jego
odholowanie. Wysokość mandatu też jest
przecież uzależniona od wykroczenia, ale
jest nie mniejsza niż 100 zł. Często słyszymy,
że ktoś nie zauważył zakazu albo podjechał
tu tylko na chwilę – podkreśla rzecznik
Straży Miejskiej w Katowicach.

foto: Straż Miejska w Katowicach

foto: Straż Miejska w Katowicach

bram i wejść do klatek schodowych, tak
samo jak parkowanie na środku chodnika.
Ktoś chce często zaoszczędzić, ale musi
pamiętać, że ludzie potrafią się też zemścić.
Wiele razy widziałem, jak źle zaparkowany
samochód został porysowany gwoździem –
dodaje Piotr Piętak.

wjechać. Miejsc parkingowych jest na pewno
za mało. Jeśli w środku dnia przyjedziemy
załatwić sprawę w śródmieściu, to trzeba
naprawdę długo szukać wolnego miejsca.
Dlatego czasem ludzie łamią przepisy. Mam
wrażenie, że strażnicy tylko czekają na taką
okazję. Jeżeli chodzi o zakładanie blokad to
są naprawdę szybcy, a w innych sytuacjach
ciężko się doprosić o ich interwencję – uważa
Grzegorz, kierowca z Siemianowic Śląskich.
Dlatego wielu kierowców – nie tylko
w Katowicach - kwestionuje zasadność
działalności straży miejskiej. W stolicy
województwa krytyka nasiliła się jeszcze
bardziej po niedawnym zatrzymaniu 16
funkcjonariuszy, na których ciążą zarzuty
przyjmowania łapówek w zamian za nie
wystawianie mandatów. – Teraz już wiem,
dlaczego tak „ambitnie” podchodzili akurat
do tego zadania. Tak naprawdę strażnicy
wlepiają jedynie mandaty kierowcom, a choć
powinni, nie dbają o porządek w mieście.
Według mnie środki inwestowane w straż

że bez nich na parkingach i drogach zapanowałby prawdziwy chaos. – Nie można
postrzegać działań straży miejskiej tylko
przez pryzmat ostatniej afery korupcyjnej.
Większość tych ludzi uczciwie pracuje
i robi to, co należy do ich obowiązków. Jeżeli kierowca zaparkował w niewłaściwym
miejscu i dostaje mandat, to najczęściej nic
sobie z tego nie robi. Kiedyś wpłaci pewnie
pieniądze, ale wsiada do auta i spokojnie
odjeżdża. Jednak jeżeli założono mu blokadę, to oprócz konsekwencji finansowych
traci także cenny czas. A to dopiero może być
dla niego nauczka na przyszłość i następny
razem dwa razy się zastanowi, czy warto
przez fatalne parkowanie utrudniać komuś
życie – podkreśla Marcin, który mieszka
przy ulicy Kościuszki.
Miejsc parkingowych w Katowicach
na pewno jest za mało, ale to nie może być
jedyne usprawiedliwienie dla kierowców.
Zwłaszcza, kiedy widzimy na zdjęciach do
czego są zdolni.

10 Policja
Śmiertelne ugodzenie nożem
Tragiczny finał libacji alkoholowej
w Kopienicy w powiecie tarnogórskim. 47-letni mężczyzna zginął od
ciosu nożem.

Do tragicznego zdarzenia doszło
wieczorem w mieszkaniu zatrzymanego. Koledzy mieszkali razem od
ubiegłego roku i często pili wspólnie
alkohol. W trakcie kolejnej zakrapianej imprezy pomiędzy mężczyznami
doszło do awantury. 47-latek został
przez kolegę śmiertelnie ugodzony
nożem. Następnego dnia 48-letni właściciel mieszkania sam zawiadomił
pogotowie i policjantów. Tarnogórski
sąd tymczasowo aresztował mieszkańca Kopienicy. Grozi mu do 12
lat więzienia.
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Napadli
na bank

O podejrzeniu maltretowania psa,
policjantów powiadomił świadek
zdarzenia. Zwłoki wilczura zakopane
w ziemi znaleziono na terenie ogródka
przy ulicy Kopalnianej. Jego właściciel
przyznał, że udusił psa zawiązując
na jego szyi linkę. Następnie zacisnął
pętlę, jednocześnie przygniatając
psa nogą. 62-latek wyjaśnił, że w ten
sposób chciał skrócić schorowanemu i staremu psu cierpienia. Zwłoki
wilczura przewieziono do schroniska
dla zwierząt w Zabrzu Biskupicach.
Prokuratura zleciła policji, aby zbadała szczegółowe okoliczności tego
zdarzenia. Jeżeli okaże się, że 62-letni
mężczyzna zabił psa ze szczególnym
okrucieństwem, to może mu grozić
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

440 tysięcy zł
w garażach...
W Zabrzu odzyskano dwa
luksusowe samochody, których
wspólna wartość wynosi prawie
pół miliona złotych.
Bmw X6 - o wartości ponad 260 tysięcy zł – skradziono z terenu Lublińca.
Auto było ukryte w jednym z garaży
w kompleksie przy ulicy Gwareckiej.

W Mysłowicach pseudokibice,
którzy jechali do Katowic zaatakowali policjantów. Jednego
z nich wciągnęli do autobusu
i pobili.

Policjanci zatrzymali dwóch
mężczyzn podejrzanych
o napad na bank. Już trafili do
aresztu, a teraz grozi im do 12
lat więzienia.
Do banku przy ulicy Sobieskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
weszli dwaj zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni. Sterroryzowali
obsługę, obezwładnili klientów
i zażądali pieniędzy. Na szczęście,
na zapleczu banku znajdowały
się dwie kasjerki, którym udało
się uciec przez okno. Kobiety powiadomiły policjantów, którzy
szybko pojawili się na miejscu.

Sprawcy rzucili się do ucieczki.
W czasie pościgu policjanci oddali
strzały ostrzegawcze. Pierwszego
z rabusiów ujęli niemal natychmiast. Drugiego zatrzymano
po krótkim pościgu. W czasie
przeszukania 30-latka z Sosnowca i 29-latka z Zabrza znaleziono
dwa pistolety. Odzyskano też

zrabowaną gotówkę. Pszczyński
sąd tymczasowo aresztował obu
mężczyzn. W przeszłości zatrzymani byli już karani za napady
z bronią w ręku. Starszy z nich dodatkowo poszukiwany był listem
gończym. Za rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia mogą
spędzić w więzieniu 12 lat.

rozsądku podczas wypoczynku oraz
nie wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.

Zazdrośnik
z toporem

Udusił psa
Bestialski mord na zwierzęciu
w Zabrzu. Właściciel przyznał, że
zabił psa, bo chciał skrócić jego
cierpienia...

Pseudokibice
pobili policjanta

Okazało się, że samochód ma już
założone inne tablice rejestracyjne.
Na razie pojazd został zabezpieczony
i znajduje się na policyjnym parkingu.
Jego właściciel, aby odzyskać auto,
musi załatwić formalności w firmie
ubezpieczeniowej, która wypłaciła mu
już odszkodowanie z tytułu kradzieży.
Drugie odnalezione auto to audi A5
o wartości 180 tysięcy zł. Samochód
znajdował się w garażu przy ulicy
Szkolnej. Auto zostało skradzione
z terenu powiatu mikołowskiego.

Utonął w zalewie
Alkohol i kąpiel to fatalne połączenie. Mimo szybko udzielonej
pomocy, nie udało się uratować
mężczyzny wyciągniętego z zalewu
Nakło Chechło.

53-letni mieszkaniec Bytomia
wspólnie z kolegami pił alkohol nad
zalewem. Mężczyzna postanowił
się wykapać i na kilka minut zniknął pod wodą. Gdy wypłynął na
powierzchnię, nie dawał już oznak
życia. Koledzy wyciągnęli go na brzeg,
a pomocy natychmiast udzielili policjanci i ratownicy WOPR. Pomimo
przyjazdu karetki pogotowia, mężczyzny nie udało się już uratować.
Jest to pierwsza w tym roku ofiara
wody w powiecie tarnogórskim. Policjanci apelują o rozwagę i zachowanie

Mężczyzna z zazdrości o kobietę
wbił topór w maskę bmw jej obecnego partnera. Teraz grozi mu kara
do 5 lat więzienia.

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 zatrzymani trafili do policyjnego
aresztu. Usłyszeli zarzut pobicia, za
co grozi im teraz do 3 lat więzienia.

Policjanci zabezpieczali przejazd
autobusu z kibicami z Mysłowic,
którzy jechali na mecz do Katowic. Jednak, gdy autobus znalazł się na ulicy Oświęcimskiej
w dzielnicy Rymera, policjanci
musieli interweniować. Nie mogli
dopuścić do konfrontacji fanów
dwóch zwaśnionych drużyn. Ten
moment wykorzystali pseudokibice, którzy zaatakowali policjantów. Wciągnęli jednego z nich
do autobusu i pobili. Funkcjonariusze udzielili pomocy swoim
kolegom i zatrzymali dwóch
sprawców: 32-letniego mieszkańca Lędzin i 17-letniego mysłowiczanina. Starszy z mężczyzn
został tymczasowo aresztowany,
natomiast 17-latek został objęty
policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi im do
15 lat więzienia

Z banku
Pobili urzędnika do komendy

Do niecodziennego zdarzenia doszło w nocy na osiedlu 700-lecia
w Żorach. Mężczyzna zabrał z domu
topór i zaczaił się na parkingu przy
jednym z bloków. Rozbił toporem
przednią szybę oraz zniszczył nim
maskę bmw. Samochód należał do
obecnego partnera byłej dziewczyny
sprawcy. Właściciel pojazdu straty
wycenił na kwotę sięgającą 1000 złotych. 34-latek przyznał się do winy.
Wyjaśnił, że był pijany i działał pod
wpływem emocji. Złożył wniosek
o dobrowolne poddanie się karze.
Za zniszczenie mienia grozi mu do 5
lat pozbawienia wolności.

Areszt dla fałszerza pieniędzy
Znalazł łatwy sposób na wzbogacenie się, ale teraz spotka go zasłużona
kara. Mężczyzna z Katowic drukował fałszywe pieniądze.
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 pokrzywdzonego i dotkliwie go

Policjanci poszukują świadków
pobicia jednego z urzędników
magistratu w Częstochowie.
Dostępne jest zdjęcie dwóch
mężczyzn, którzy mogą mieć
związek z tą sprawą.

Do zdarzenia doszło 20 maja około godziny 7.45 w okolicy Urzędu
Miejskiego w Częstochowie. Dwaj
napastnicy skatowali 53-letniego
urzędnika. Policja nie wie, dlaczego doszło do pobicia, ale publikuje
zdjęcie, na którym jest dwóch mężczyzn, którzy mogą być sprawcami
przestępstwa. Osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęcia z monitoringu proszone są o kontakt z komisariatem policji w Częstochowie
pod numerem telefonu 34 3691151
lub 997. Policja oczywiście
zapewnia świadkom anonimowość. Urząd Miasta za pomoc w
namierzeniu przestępców wyznaczył nagrodę - 5 tysięcy zł.

Małżeństwo potrzebowało gotówki, dlatego postanowiło wyłudzić
kredyt. Ich plan pokrzyżowali
policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą.

Mieszkaniec Częstochowy wraz
z żoną usiłował wyłudzić kredyt
w wysokości 10 tysięcy zł. Mężczyzna złożył wniosek o przyznanie pożyczki wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu. Jak się
okazało, bezrobotny posłużył
się sfałszowanym zaświadczeniem. Małżeństwo pojawiło się
w banku w Lublińcu. W trakcie
załatwiania formalności 32-latek
i jego 33-letnia małżonka zostali
zatrzymani. Niedoszli kredytobiorcy przyznali się postawionych zarzutów, czyli usiłowania
wyłudzenia kredytu i fałszowania dokumentów. Grozi im teraz
5 lat więzienia.
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Jak wyczyścić piekarnik?

Zbliża się sezon na owoce,
z któr ych w iele pań piecze
znakomite ciasta, tarty, babeczki i inne smakołyki. Wiele
owoców i warzyw z ogródków
działkowych wykorzystujemy
do przyrządzania lekkich dań,
które stawiamy na stole podczas

spotkań z rodziną lub znajomymi. Zdarza się, że piekarnik,
którego używamy, zapominamy
wyczyścić, gdyż po kilku godzinach przygotowania potrawy
i pieczenia nie mamy już na to
siły. Wtedy trzeba użyć środków,
które pozwolą doprowadzić go
do stanu sprzed pieczenia.
Jeśli zabrudzenie jest lekkie,
wystarczy przemyć wnętrze piekarnika gorącą wodą z octem
w proporcjach 1:1. Jeżeli jednak
wydaje nam się to mikstura zbyt
słaba, możemy wzmocnić ją poprzez dodanie do tego roztworu
odrobiny mocno pieniącego się
płynu do naczyń, a następnie
obmyć brudny piekarnik za pomocą dużej, miękkiej ściereczki
dobrze namoczonej w czystej
wodzie. Można również wykorzystać do mycia roztwór wody
i sody oczyszczonej: na dwie
szklanki ciepłej wody wsypujemy 3 duże łyżki sody. Inną

metodą, która można zastosować, aby doczyścić zabrudzony piekarnik, jest posypanie
brudnych miejsc solą kuchenną,
którą następnie podgrzewamy,
włączając piekarnik. Kiedy sól
zbrązowieje, trzeba zebrać ją
za pomocą czystej szmatki,
a potem wytrzeć starannie do
czysta, wykorzystując do tego
celu ręcznik papierowy.
W sprzedaży w wielu supermarketach dostępne są także
specjalne preparaty do czyszczenia piekarników (kosztują
od 10 zł do ok. 25 zł), choć
czasem wystarczy stosowany
na co dzień płyn do szorowania
garnków, który zwykle znajduje
się w każdym gospodarstwie
domowym.
Trzeba jedynie pamiętać, aby
sprawdzić w instrukcji obsługi
danego piekarnika czy nie ma
przeciwwskazań do stosowania
pewnych substancji, abyśmy

przy okazji usuwania brudu
nie zniszczyli piekarnika. Przy
czyszczeniu środkami chemicznymi trzeba też zwrócić uwagę,
aby dokładnie zmyć preparat,
który ma w swoim sk ładzie
środki trujące. Zdarza się, że
niektóre osoby podgrzewają
np. pizzę lub zapiekanki kładąc je bezpośrednio na „kratce”
wewnątrz piekarnika, dlatego
te ż musi być ona idea l n ie
umyta, aby substancje zawarte
w preparacie do czyszczenia
przy podgrzewaniu nie przeniknęły do potrawy, gdyż grozi
to zatruciem.
Aby jednak nie dopuścić do
silnego zabrudzenia podczas
przygotowania potraw w piekarniku, warto zaopatrzyć się
w folię aluminiową albo papier
do pieczenia, którym obłożymy
blachę albo foremki, z których
podczas pieczenia może wypłynąć trochę ciasta. (EB)

Jak pielęgnować ogrodową
arystokrację
4-5. Najlepszą ziemią jest dla nich
kwaśny torf o włóknistej strukturze,
który dobrze jest wzbogacić rozkładającym się igliwiem, liśćmi dębu i buka,
a także ziemią, na której rosły wrzosy.
Najlepsze miejsce dla rododendronów
i azalii to lekki półcień, miejsce osłonięte od wiatru. Jeżeli sadzimy je na
większym obszarze, to ze względów
dekoracyjnych warto jest posadzić kilka krzewów o odmiennej kolorystyce
kwiatostanu, co podczas kwitnienia
daje znakomite efekty wizualne.
Sadzenie nowej rośliny zaczynamy
od wykopania dołka o średnicy około
60 cm i o głębokości nieco mniejszej
niż pół metra. Jeśli mamy do czynienia z glebą gliniastą, to zagłębienie
powinno być płytsze i szersze. Dołek
wypełniamy podłożem próchniczym
i umieszczamy w nim roślinę dosyć
głęboko. Następnie formujemy swoistą nieckę, którą wypełniamy wodą,
a po jakimś czasie wyrównujemy teren, pozostawiając jednak zagłębienia
umożliwiające podlewanie.
Jeśli planujemy posadzenie kilku
krzewów azalii czy rododendronów
trzeba pamiętać, by odległość między
roślinami nie była mniejsza niż metr.
Przy pielęgnacji krzewów pamiętajmy,
żeby nie naruszać gleby zbyt intensywnym przekopywaniem otoczenia,

Wodnik 21.01. – 20.02.
Domowe naprawy nie mogą dłużej
czekać, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością zmiany planów zawodowych i osobistych.
Przygotuj porządne materiały dla swoich
współpracowników. Tym razem będą musieli
poradzić sobie bez ciebie.
Ryby 21.02. – 20.03.
W tych dniach spotkasz kogoś, kto pomoże ci wybrnąć z tej nieprzyjemnej sytuacji.
Narzuć sobie szybsze tempo pracy – terminy
teraz są ważniejsze niż cokolwiek. Niedzielna
rozmowa zakończy spór przyjaciół.
Baran 21.03. – 20.04.
Takiej końcówki już dawno nie miałeś.
Poranne problemy nie skończą się tak szybko
– nie będziesz miło wspominać tego tygodnia.
Na szczęście są jeszcze ludzie, którzy udzielają
wsparcia tylko dlatego, że jest ono potrzebne.
Byk 21.04. – 21.05.
Poproś jeszcze raz o to, co słusznie
powinno być Twoje. Jeśli i tym razem nic
nie wskórasz, pozostaje już tylko sentymenty zostawić w domu. Przypomnij sobie o złożonej kiedyś obietnicy pomocy.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Bądź przygotowany na przyjęcie konkretnych propozycji w czasie sobotniego spotkania.
Czas ucieka i teraz musisz pokazać, że potraﬁsz
działać szybko i zdecydowanie. W piątek czeka
cię ważne spotkanie towarzyskie.
Rak 22.06. – 22.07.
Koniec tygodnia spędzisz w podróży.
Nawet seria telefonów od Skorpiona nie wytrąci cię z tego rytmu. Lepiej jednak pamiętać
o ważnych datach i koniecznych płatnościach.
Lew 23.07. – 22.08.
Czeka cię miłe towarzyskie spotkanie
- nastaw się jeszcze na długie rodaków rozmowy. Dzień wolnego byłby wskazany - poproś przełożonych - masz większe szanse niż
ci się wydaje. Cierpliwie poczekaj na telefon.
Panna 23.08. – 22.09.
Tempo poprzednich dni wprawiło cię
w takie wibracje, że przeżycie tych siedmiu
następnych nie sprawi ci najmniejszego problemu – dopiero pod koniec tygodnia zdasz
sobie sprawę ze skali rozwiązanych problemów.

foto: Ewa Brol

Azalie i rododendrony kwitną
do końca czerwca i nazywane są
ogrodową arystokracją. Już w lipcu
zaczynają wytwarzać pączki, z których wyrosną kwiaty w następnym
roku. Azalie i rododendrony właściwie pielęgnowane są ozdobą ogrodów
i parków miejskich, gdyż należą do
najpiękniejszych kwiatów z rodziny
wrzosowatych. Niektóre odmiany
dochodzą do 4 m wysokości, jednak
są też gatunki, które można hodować
w warunkach domowych w donicach.
Znanych jest ponad tysiąc gatunków, które pochodzą z Chin, Japonii,
a także Ameryki Południowej oraz
Bałkanów. Przez ostatnie stulecie wyhodowano wiele nowych, niezwykle
efektownych odmian. Podstawową
różnicą w wyglądzie między azaliami
a rododendronami jest wygląd ich
liści. U rododendronów są duże, od
góry intensywnie zielone, a od dołu
szarawe, zimozielone (zdobią roślinę
przez cały rok niezależnie od pogody)
i skórzaste, zaś u azalii są mniejsze,
bardziej miękkie, lekko owłosione.
Jesienią liście azalii zmieniają barwę
i opadają.
Wiele z nich rośnie na terenach
leśnych, więc aby udała się uprawa
należy dostarczyć rododendronom
i azaliom próchnicze podłoże o pH

Horoskop

z którego chwasty musimy usuwać
ostrożnie, wyrywając je ręcznie. Pod
koniec czerwca lub najpóźniej w lipcu
powinno się wzbogacać glebę wokół
rododendronów i azalii nawozem
z dodatkiem siarczanu amonu, pamiętając, że każdy nawóz odpowiedni
dla tych roślin nie powinien zawierać wapnia.
Doświadczeni ogrodnicy radzą,
aby usuwać przekwitłe kwiatostany
rododendronów i azalii, co pobudzi
wzrost kwiatów i spowoduje liczniejsze pojawienie się nowych pąków.
Krzewy te są dość odporne na
choroby i szkodniki, niemniej jednak
jeśli zauważymy na swoich roślinach
ponadgryzane liście to znaczy, że

żerują tu larwy niektórych owadów.
W ogrodach usytuowanych w bliskiej odległości od lasów może się
pojawić szkodnik o nazwie opuchlak
truskawkowiec, który zdobi brzegi
liści koronkowymi śladami ugryzień.
Wówczas najlepiej opryskać roślinę
specjalnym środkiem przeciwko
szkodnikom żerującym na liściach.
Larwy opuchlaka uszkadzać mogą
także korzenie krzewu, co powoduje
osłabienie jego wzrostu. Trzeba wtedy bezpośrednio do gleby zaaplikować odpowiedni środek przeciwko
szkodnikom (np. Larvan) lub też
kupić preparat przeciwko stonce
ziemniaczanej.(EB)

Waga 23.09. – 23.10.
Wasza przyjaźń nie ucierpi na wyznaniu Panny. W domu staniesz się przez pewien
czas gościem. Na szczęście nie będzie to
trwało zbyt długo. Musisz jeszcze poczekać
kilka dni i dopiero wtedy jeszcze raz zadzwonić w sprawie reklamacji.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Twoi wspólnicy dyskretnie dadzą znać,
że już nie interesuje ich wspomaganie przedsięwzięcia. Lepiej, w takim razie zawczasu
wycofać się. Zawsze znajdziesz sensowne
wytłumaczenie dla takiego rozwiązania.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Twoje spóźnienia zostały zauważone
i pewna towarzysząca im prawidłowość również. Ustabilizuj się i odnów stare znajomości.
Nie zaniedbuj obowiązków wobec rodziny –
szefowie muszą czasem poczekać.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Przygotuj się na serię nieprzyjemnych
rozmów. Ktoś nie przyjmie do wiadomości
tego, że chcesz samodzielnie podejmować
decyzje. Kulinarny eksperyment pomoże nawiązać kontakt z bardzo interesującą i atrakcyjną osobą.
Hogatha
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Jak nie dać się oszukać
w biurze podróży?
o szczegółach oferty. Sprawdź
oipnie o biurze w internecie i zapytaj znajomych. Wpisując nazwę
biura i ofertę w przeglądarkę internetową bez problemu można
znaleźć komentarze dotyczące rezydenta, miejsca pobytu, a nawet
zdjęcia pokoi bądź apartamentów,
niekoniecznie tak korzystne jak
w prospekcie.

Na początku października już
tradycyjnie pojawiają się oferty
przed sprzedażowe wycieczek
na rok następny. Wielu klientów
decyduje się na wykupienie oferty już na jesień ze względu na
atrakcyjne ceny. Promocja jednak
niekoniecznie idzie w parze ze
standardem.
Oto kilka rad, na co zwrócić
uwagę przy zakupie wycieczki.
Kupując wycieczkę bezpośrednio od organizatora zapłacisz znacznie mniej i zostaniesz
najrzetelniej poinformowany

To najważniejsza rzecz
podczas dokonywania zakupu
wycieczki! W umowie znajdują
się informacje, na które zabrakło
miejsca w katalogu lub którymi
organizator nie lubi się chwalić.
Bardzo ważne jest by dokładnie
przestudiować umowę, ponieważ
reklamować można tylko usługi wyszczególnione w umowie.
W wypadku, gdy agent zapewnił
nas ustnie np. że na miejscu będzie lodówka, a po przyjeździe
okaże się, że w apartamentach
nie ma takiego urządzenia, to
jeśli nie mamy tego na piśmie
ani w katalogu, to wyegzekwowanie odszkodowania

jest niemal niemożliwe.
Często po przeczytaniu dokładnych warunków ubezpieczenia okazuje się, że organizator
nie ponosi za nic odpowiedzialności i wcale nie będziemy mieli
zapewnionej opieki medycznej
lub że za pomoc w razie choroby
lub urazu trzeba będzie dodatkowo zapłacić na miejscu. W takim
wypadku koszt kilkudniowego
pobytu w szpitalu może wynieść
nawet kilkaset euro.
Wybierając odpowiadający
nam system posiłków BB, HB
bądź FB należny sprawdzić, czy
do posiłków dodawane są napoje. Jeśli nie ma takiej informacji,
oznacza to, że za herbatę do
obiadu trzeba będzie dodatkowo
zapłacić. Prawdopodobnie nie
będzie możliwości popijania posiłków napojem przyniesionym
z poza terenu hotelu.
All Inclusive nie zawsze
oznacza, że w każdej chwili bar
i kuchnia są do naszej dyspozycji. Najczęściej posiłki można

spożywać tylko w wyznaczonych
godzinach, a wybór ogranicza się
do skromnego menu, składającego się z kilku pozycji, takich
samych przez cały okres pobytu.
Pamiętaj, że nie istniej coś
takiego jak "pół gwiazdki". Jeśli
w jakimś folderze figurują obiekty o standardzie np. "trzy i pół
gwiazdki", to oznaczenie takie
wprowadził organizator, a na
międzynarodowym rynku hotel
ten ma tylko z "trzy gwiazdki".
Jeśli wybierasz się do ciepłych
krajów upewnij się, że pokój jest
klimatyzowany. Nie wierz w zapewnienia organizatora, że każdy
hotel z trzema gwiazdkami ma
klimatyzację. To wcale nie wynika
jedno z drugiego. Upewnij się, czy
zapowiadana klimatyzacja nie jest
tylko zwykłym wiatrakiem.
Pamiętaj o swoich prawach
i nie daj się zbyć. Masz prawo
domagać się od organizatora
podania wszystkich szczegółów wyjazdu. Biuro podróży
odpowiada za niedopełnienie

przez jego zagranicznego partnera zobowiązań wobec swoich
klientów! Tak więc za braki w np.
tureckim hotelu odpowiada nie
tylko turecki hotel, ale także
polskie biuro podróży.
Podnieść koszty wycieczki
biuro podroży może tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zastrzegło
sobie tą możliwość w umowie!
Dodatkowo cena wycieczki nie
powinna wzrosnąć na krócej niż
20 dni przed wyjazdem. Organizator jest zobowiązany podać
przyczynę wzrostu ceny taką
jak: wzrostu kosztów transportu,
opłat urzędowych lub kursów
walut.
Przedstawicielem twojego
biura podroży na miejscu jest
rezydent. To do niego należy
zgłaszać reklamacje w sprawach, które można załatwić na
miejscu. Klient ma prawo do
reklamacji do 30 dni po powrocie z wycieczki, chyba, że
podpisana przez niego umowa
stanowi inaczej. (AK)

Praktyczne porady dla podróżujących z dziećmi
Jeśli twoje dziecko podróżuje samotnie,
powinieneś napisać mu kartkę lub dać
kalendarz ze wszystkimi numerami
telefonów i adresami, które mogą być
przydatne, kiedy dotrze do docelowego
miejsca przylotu/przyjazdu.
Nie licz na to, że małe dziecko będzie
skłonne jeść posiłek i przekąski serwowane przez personel pokładowy samolotu! Małe owocowe przekąski do żucia
świetnie sprawdzają się w czasie startu
i lądowania samolotu, gdy zatyka
w uszach. Poza tym dziecka odwróci
uwagę dziecka od stresującego lotu.
Kiedy podróżujesz z małymi dziećmi,
weź ze sobą pokrywy do gniazdek elektrycznych. Większość hoteli zaniedbuje
tę sprawę i nie umieszcza w pokojach
gniazdek elektrycznych zamykanych
pokrywą. Gdy gniazdko elektryczne nie
posiada takiej pokrywy i znajduje się na
wysokości dziecka, grozi porażeniem.

W przypadku pokoi wyposażonych
w kuchenki mikrofalowe i piecyki elektryczne, odłącz urządzenia od zasilania
lub wyciągnij gałki/przyciski, gdy nie
używasz urządzenia.
Kiedy podróżujesz z dziećmi, upewnij się
czy spakowałeś dla siebie i twoich dzieci
odzież na zmianę. Może się zdarzyć tak,
że podczas podróży twoje dziecko obleje
słodkim napojem twoją odzież. Wówczas
będziesz potrzebować odzieży na zmianę.
Inna wskazówka, zawsze miej w bagażu
podręcznym napój w małej butelce plastikowej lub kartoniku, ponieważ gdy
twoje dziecko poczuje się spragnione, nie
będziesz musiał/a czekać na stewarda lub
szukać sklepu.
Gdy podróżujesz z małymi dziećmi, które chwilę nie mogą usiedzieć w jednym
miejscu, największym zmartwieniem
jest „Co stanie się, gdy zaginie moje
dziecko?”. Tu znajdziesz radę, która

pomoże ci pozbyć się tego zmartwienia.
Przed rozpoczęciem podróży, odwiedź
najbliższy szpital (oddział dla noworodków) i zapytaj, czy posiadają plastikowe
bransoletki dla każdego z twoich dzieci.
Najczęściej posiadają. W plastikowej bransoletce umieść karteczkę z wszystkimi
informacjami teleadresowymi, które
umożliwią kontakt z tobą w przypadku
zaginięcia dziecka. Jeśli podróżujesz do
kilku obcych państw, możesz umieścić
informacje w kilku językach.
Na lotnisku lub dworcu, możesz bardzo
łatwo zgubić dziecko, które z natury jest
bardzo ruchliwe. Możesz na nadgarstku
dziecka założyć bransoletkę, która będzie
łańcuszkiem przypięta do twojej bransoletki. Obiecaj dziecku, że otrzyma twoją
bransoletkę, jak przejdziecie bramki na
lotniku i znajdziecie się przy samolocie.
Kiedy udajesz się w długą podróż
z dzieckiem poniżej 6 roku życia, załóż

mu pieluchę. Jeśli twoje dziecko nie chce
nosić pieluchy, noś ze sobą rękawiczki
jednorazowe i załóż pieluchę, kiedy będą
zgłaszać potrzebę.
Upewnij się, czy twoje dzieci nie chcą
skorzystać z toalety zanim opuścicie
halę odlotów i udacie się do samolotu.
W samolocie można korzystać z ubikacji
dopiero po starcie.
Kiedy podróżujesz z dzieckiem, które
ma problemy zdrowotne, upewnij się czy
posiadasz ze sobą rozpoznanie chorobyto może być wypis szpitalny lub tabliczka
na łańcuszku. Upewnij się, czy masz ze
sobą numer telefonu do lekarza prowadzącego i specjalistów, pod których opieką
medyczną jest twoje dziecko.
Kiedy podróżujesz z dziećmi, napisz
im kartkę z imieniem i nazwiskiem,
numerem telefonu, miejscem pobytu
oraz informacją „Zgubiłem się, proszę

wezwij moich rodziców”. Upewnij się,
czy dziecko nosi kartkę z tą informacją
w swojej kieszeni lub portfelu. Powiedz
dziecku, żeby pokazało tę kartkę napotkanej kobiecie, gdyby się zagubiło w tłumie.
Na pewno ktoś mu pomoże. Dzieci często
nie pamiętają nazwy hotelu lub ulicy,
przy której mieszkają podczas krótkiego
wakacyjnego pobytu. Kartka z adresem
z pewnością pomoże im odnaleźć hotel.
Weź ze sobą wilgotne chusteczki pielęgnacyjne, które pomogą oczyścić ręce
twojego dziecka z zabrudzeń, tłuszczu
i bakterii, gdy nie ma możliwości skorzystania z toalety i wody. Możesz również
użyć chusteczek dla dzieci nie tylko do
czyszczenia rąk i twarzy, ale również do
usunięcia plam z ubrań.
Jeśli udajesz się w podróż samolotem,
przed wyjazdem udaj się do laryngologa,
by sprawdzić, czy twoje dziecko nie ma
jakieś infekcji ucha. (AK)

Ogłoszenia drobne 13

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 firmy NEICHA
Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych
kartkach pocztowych na adres redakcji:
Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice.
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KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@kurierpolski24.pl
tel. 32 494 33 57, 600 876 409
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Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

CYKLINOWANIE

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

Usługi fryzjerskie

tel. 516 066 653

DROBNE

W DOMU KLIENTA

32 241 47 46

Poszukujemy Dyrektora

NIP: ..........................................................

Biura Podróży w Katowicach
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

Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Zdięcie na okładce: Tomasz Breguła

32 494 33 57

KONKURS KONKURS

WYNAJEM BUSÓW

OGŁOSZENIA

tel.

Okazja Nissan Primera kombi 98
+ LPG; bezwypadkowy 170 tkm.
Tel. 668 479 999

Zatrudniamy pracownika do
malowania konstrukcji metalowej,
centrum Katowic Tel. 510 509 360.
Poszukujemy osoby do pracy
w biurze nieruchomości w Katowicach. Tel. 603 242 344
Oferuję możliwość odbycia stażu
z urzędu pracy na stanowisku fryzjer/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 kucharza z doświadczeniem do pizzerii
w Katowicach. Tel. 506 365 837
Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie sportowym. Tel. 602 326 045

Pranie, czyszczenie dywanów,
wykładzin. Korzystamy z maszyn
KARCHER. Tel. 605-120-916
Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia
do 1 kV – możliwość podbicia gwarancji. 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 remontowe. Tel. 793-959-540
Przedłużanie paznokci (tipsy,
żele, ma nicure, pedicure).
Tel. 516-874-288
Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów. Tel. 518-778-863
Dyplomowany fizjoterapeuta
oferuje profesjonalny masaż i ćwiczenia. Tel. 604-951-511
Zapewniamy profesjonalny montaż, przegląd klimatyzacji i wentylacji. Tel. 513-367-700

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

MOTORYZACJA

PR ACA

USŁUGI

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

lacji tel. 513-367-700

lacji tel. 513-367-700

lacji tel. 513-367-700

BIURO REKLAMY

Katowice, Panewniki, Duży dom!
Tanio! Tel. 513 779 692
Do wynajęcia świeże, dwupokojowe mieszkanie na ul. Lipowej 7
Tel. 792 202 929
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie, Katowice Śródmieście.
Mieszkanie o pow. 37,29m2.
Tel. 790 800 206
Oferujemy do sprzedaży mieszkania o pow. 75mkw położone na
os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach. 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 pokojowe 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

PILNIE SPRZEDAM! Mercedes
Sprinter 902, 1999 rok. Tel. 518 690 892
Zadbany CITROEN Xsara Picasso 2002r. Krajowy na GAZ.
Tel. 788 862 769
Sprzedam Opla Astra stan bdb.
zadbana 1997. Tel. 782 064 327
Turbosprężarka Turbina Volgswagen 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
prz ebieg 57t ys k m! 20 0 6.
Tel. 509-954-191

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: 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
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Teraz znajdziesz nas tu

Nowy adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@kurierpolski24.pl
tel. 32 494 33 57, 600 876 409
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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

Kultura 15
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Gala Operowa
w parku

Jasiński (tenor). Na koncerty i pokazy
wstęp wolny.

Mahler na
koniec sezonu

W ramach Katowickich Spotkań Opery,
Baletu i Operetki w Parku Kościuszki w
dniach 8 i 9 czerwca będzie można usłyszeć najpiękniejsze arie operowe i operetkowe w znakomitych wykonaniach.
W sobotę o godzinie 18.00 warto wybrać
się na pokaz kostiumów operowych ze
spektakli Opery Krakowskiej autorstwa
Bożeny Pędziwiatr. Pokaz będzie miał
formę prezentacji krótkich etiud, choreografią i muzyką nawiązujących do
najbardziej znanych, dawnych i aktualnych przedstawień z prawie pięćdziesięcioletnich dziejów krakowskiej opery.
Autorami prac, które zostaną pokazane
są m.in. Barbara Kędzierska, Ryszard
Melliwa, Zofia de Ines i Jan Polewka. W
sobotę o godzinie 19.00 będzie można
wysłuchać najpiękniejszych duetów miłosnych na koncercie zatytułowanym.
„Miłość niejedno ma imię”. W niedzielę o
godzinie 19.00 odbędzie się Gala Operowa
„W kręgu operetki wiedeńskiej”, podczas
której wystąpi Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej oraz soliści:
Beata Witkowska-Glik (sopran) i Oskar

1

2
1

3
3

9

4

15

8

5

6

8
4

12

2

14

6

16

17

21

22

9

23

12

25

26

20

33

34
13

5

11

29

30

14

35
40

36

37

42

43
45

38
17

41
15

23

- święta Szlaku Zabytków Techniki, rusza 8 czerwca. W tym roku impreza będzie organizowana z dużym rozmachem.
Odbędzie się 336 godzin wydarzeń, 271
imprez, 40 koncertów i mnóstwo innych
atrakcji, a wszystko to w 42 lokalizacjach
w 24 miastach województwa śląskiego.
Wstęp na większość wydarzeń jest wolny.

Osiedle Giszowiec:

-14:00-22:00 Energia Ciszy

-13:00-22:00 Mural Grupy Janowskiej
-14:00-22:00 Joanna Bartel – konferansjer i występy kabaretowe
-14:00-22:00 wycieczki po Nikiszowcu
-14:00-22:00 „Urban art.” -wystawa
-14:00-22:00 „Twórcza reanimacja odpadów i odzyskana energia” - warsztaty
-14:00-22:00 Dział Etnologii Miasta

Muzeum Historii Katowic
-14:00-17:00 ładowanie wewnętrznych
„baterii” - gongi i misy tybetańskie
-14:00-16:00 ładowanie wewnętrznych
„baterii” - yoga

Galeria Szyb Wilson:

-14:00-19:00 wystawa starych komputerów
14:00-19:00 EKO warsztaty

Muzeum Śląskie:

-12:00-18:00 zwiedzenia zabudowań
dawnej kopalni „Katowice” wraz z zabytkami techniki

Walcownia Cynku:

-14:00-16:00 warsztaty edukacyjno
– artystyczne dla dzieci
-16:00-17:00 otwarcie, występ Bando
-17:00-18:00 zwiedzanie multimedialnej instalacji Pamięci pracy/Droga
Przemysłowa 13
Program dla innych miast można

znaleźć na stronie internetowej:
www.industriada.pl

PIONOWO: 1-puchar, 2-zero, 3-rybka akwariowa, 4-cząstka pierwiastka, 5-podziemny ssak, 6-w staroż. gr. wieszczka apollina,
7-klika, 10-łow. chodnik w głębokim śniegu wydrążony przez cietrzewie, 13-peruka używ. przez aktorów w staroż. grecji,
14-rzeka we włoszech, 16-rockowy zespół muz. 17-naszyjnik z pereł, 18-budka z tanim mięsem, 19-jez. w afryce, 21-basen
w łaźniach żydowskich, 22-opust, 23-obrys, zarys konturowy, 26-zając morski, 27-9 osobowy zespół muz. 30-Jez. w chinach,
31-dopływ wisły, 34-część stroju liturgicznego, 35-akt prawodawczy wydany przez króla, 37-indianin, 38-ssak z krótką trąbą,
40-miasto w Bostwanie, 41-ptaki padlinożerne, 44-pierwiastek chemiczny
Wygładzająca odżywka do włosów suchych i zniszczonych. Zawiera
masło kakaowe i prowitaminę B5 – substancje uznane za bardzo
efektywne w pielęgnacji skóry i włosów.

KAKOWA PIELĘGNACJA
wygładza włosy od nasady, aż po końcówki
nadaje im wypielęgnowany, zdrowy wygląd
zapobiega splątywaniu i ułatwia rozczesywanie
przywraca naturalną objętość oraz zdrowy wygląd
zapewnia włosom długotrwałą miękkość i połysk
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Osiedle Nikiszowiec

MASŁO KAKAOWE ODŻYWKA WYGŁADZAJĄCA
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Czwarta edycja cieszącej się coraz
większym zainteresowaniem Industriady

-14:00-15:00 Fifidroki - koncert
-14:30-15:30 wycieczka po Nikiszowcu
z przewodnikiem
-15:00-16:00 występ dzieci i młodzieży
-15:30-16:30 wycieczka po Nikiszowcu
z przewodnikiem
-16:00-18:00 ładowanie wewnętrznych
„baterii” - Tai Chi
-16:00-17:00 Fajrant – spektakl uliczny

POZIOMO: 1-jakobinka, 5-prymitywna łyżka, 8-nieżyt nosa, 9-papier wartościowy, 11-znawca piękna, 12-miła woń, 15-dowódca
kozaków, 17-nikla, 20-szkuta, berlinka, 21-ekstrakt kawy naturalnej, 24-liście pietruszki, 25-stolica Kazachstanu, 28-turecka
pieczeń z jagnięcia, 29-omasta, 32-pierw. chem. 33-jesienny kwiat, 36-termin bankowy, 39-ród panujący, 42-wyznawca husytyzmu,
43-rozdział, paragraf, 45-tuman, matoł, 46-organizacja polityczna, 47-roślina warzywna.
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Industriada 2013
w Katowicach

-14:00-22:00 Graina – instalacja art.
-14:00-22:00 Kondensator Sztuki
-14:00-22:00 Jarmark Industriadowy
-14:00-17:00 dzień otwarty Izby Śląskie
i Galerii Ewalda Gawlika
-14:00-15:00 występ Orkiestry Dętej
KWK „Murcki-Staszic” Ruch Boże Dary
pod dyr. S. Kurzei
-16:00-22:00 Namiot Energetyczny
– warsztaty
-17:00-22:00 Energia zaklęta w śląskim
młodym hip-hopie
-20:30-22:00 ABRADAB – koncert
-22:00-22:15 Energetyczny łańcuch dobrych życzeń

Krzyżówka

7
21

10
7

Gustav Mahler urodził się w 1860 r. na
wsi Kaliste w żydowskiej rodzinie jako
drugie z dwanaściorga dzieci. Zmarł
w Wiedniu w 1911 r. Za życia doceniano jego znakomite zdolności jako
dyrygenta, zwłaszcza w repertuarze
beethovenowskim i wagnerowskim.
Jako kompozytor nie był szczególnie
akceptowany, zwłaszcza przez konserwatywne środowisko muzyczne
Wiednia. Dopiero wiek XX przyniósł
falę zainteresowania tym kompozytorem, którego biografię spopularyzował Ken Russell w skandalizującym
filmie „Mahler” (1974 r.). 7 czerwca w
Sali Akademii Muzycznej, przy ulicy
Zacisze 3 w Katowicach o godzinie 19.00
rozpocznie się koncert finałowy wieńczący tegoroczny artystyczny sezon
Filharmonii Śląskiej. Śląscy filharmonicy zaprezentują pełną dramatyzmu
i poruszającego piękna II Symfonię
c-moll, czyli tzw. „Zmartwychwstanie”

Gustawa Mahlera. To jedno z najbardziej lubianych przez publiczność dzieł
tego kompozytora, które swoją nazwę
zawdzięcza chorałowi włączonemu do
ostatniej części dzieła, powstało w latach 1888-1894.
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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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Rebus

GA

MNIK

SOL
Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 14.06.2013 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.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 28 to „Gody diamentowe”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Teresa Tomoń z Mysłowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 28 to „Kotara”. Zwycięzcą został Pan Tadeusz Kozioł z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Nie ma medali, ale są
europejskie puchary
Piast Gliwice osiągnął największy sukces w swojej historii. Miejsce tuż za ligowym podium zagwarantowało mu awans do Ligi Europy.
Wysoką pozycję zajął Górnik Zabrze, a Ruch Chorzów i Podbeskidzie Bielsko-Biała zdołali rzutem na taśmę uniknąć degradacji.
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Po 30. kolejkach ekstraklasy
wszystko jest już jasne. Mistrzem
Polski po siedmiu latach przerwy
została Legia Warszawa, która
będzie teraz próbowała sforsować
bramy Ligi Mistrzów. W eliminacjach Ligi Europy będą nas
reprezentować Lech Poznań, Śląsk
Wrocław i Piast Gliwice. Do I ligi
spadł GKS Bełchatów. Z ekstraklasą pożegnała się także Polonia
Warszawa, która nie otrzymała
licencji od komisji PZPN i nie
wiadomo jeszcze, w której klasie
rozgrywkowej będzie występowała w przyszłym sezonie.

głową i tak to robimy. W tym
dniu chce odłożyć szczegółową
analizę meczu. Zespół na puchary zbudujemy i godnie się w nich
zaprezentujemy. Okres przygotowawczy także mamy zaplanowany,
pojedziemy na dwa zgrupowania
i jesteśmy bliscy zakontraktowania sparingpartnerów – mówił na
konferencji prasowej szkoleniowiec Piasta. Przygotowania do
nowego sezonu mogą okazać się
kluczowe, ponieważ gliwiczanie
pierwszy mecz o stawkę rozegrają
już na początku lipca i dodatkowo po raz pierwszy będą musieli
pogodzić ze sobą rywalizacje na
dwóch frontach.

foto.Irek Dorożański / piast-gliwice.eu
Tak kibice z Gliwic świętowali awans do europejskich pucharów

Historyczny wynik
Czwarte miejsce Piasta to zdecydowanie największa niespodzianka zakończonych rozgrywek. Klub z Gliwic miał walczyć
o utrzymanie, a udało mu się
zakwalifikować po raz pierwszy
w historii do europejskich pucharów. Podopieczni Marcina
Brosza mieli jeszcze szansę nawet
na brązowe medale, ale przegrali
w ostatniej kolejce z GKS-em
Bełchatów. To jednak nikogo
w Gliwicach nie zmartwiło, bo
beniaminek i tak osiągnął olbrzymi sukces. - Nie wymiar meczu,
ale cel jaki osiągnęliśmy jest dziś
dla nas ważny. Mamy coś o czym
nie marzyliśmy. To jest moment,
aby powiedzieć słowa uznania dla
wszystkich zawodników. Ciężko
wyróżnić pojedynczo. To był
ogromny monolit. Taka presja jaką
robili zawodnicy, którzy nie grali
w pierwszym składzie powodowała, że byliśmy coraz lepsi. Dziękuje
pracownikom klubu. Teraz jest
czas, aby chodzić z podniesioną

Tuż za Piastem uplasował się
Górnik Zabrze. Mimo fatalnej
rundy wiosennej – przegrali aż
10 meczów - Trójkolorowi jeszcze
do przedostatniej kolejki liczyli się
w walce o europejskie puchary.
Humor nieco poprawiła wyjazdowa wygrana nad Lechią Gdańsk,
ale w Zabrzu zdają sobie sprawę,
że nie wykorzystano sporej szansy, bo mogli ten sezon zakończyć
nawet w pierwszej trójce. - Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo
tylko pozytywne myślenie ma
sens. Dzisiejszy mecz pokazał, że
ta drużyna jest w stanie grać dobry
futbol, który w przyszłości będzie
mógł zadowolić nasze ambicje.
Oczywiście bez euforii, bo na długo
zapamiętamy, jak potoczył się dla
nas ten sezon. Cieszymy się z tego
zwycięstwa. W najbliższych dniach
dokonamy głębokiej analizy, również personalnej. Ja również podjąłem decyzję co do swojej przyszłości. Szczegóły są już uzgodnione
i została tylko kwestia podpisów
– wyjaśnił po meczu w Gdańsku
Adam Nawałka, trener Górnika
Zabrze. Szkoleniowiec zostanie,

ale w Zabrzu pewnie dojdzie do
dużych zmian w kadrze. Z klubem już pożegnał się Aleksander Kwiek, który wybrał ofertę
Zagłębia Lubin. Na celowników
innych zespołów są także między
innymi Paweł Olkowski, Łukasz
Skorupski i Prejuce Nakoulma.

Mission imposible
w Bielsku-Białej
Największym zwycięzcą zakończonego sezonu obok zespołu
z Gliwic jest także na pewno
Podbeskidzie Bielsko-Biała.
Górale przystępowali do rundy
wiosennej z przedostatniego
miejsca w tabeli i mając na koncie
zaledwie 6 punktów. Teraz udało
im się zdobyć aż 26 oczek, dzięki czemu ostatecznie utrzymali
się w ekstraklasie! Swój sukces
przypieczętowali zwycięstwem
nad Widzewem Łódź w ostatniej
kolejce. - Jestem bardzo szczęśliwy.
Ja, moi zawodnicy i wszyscy kibice
Podbeskidzia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to co tu mówić o grze?
Wygraliśmy i to jest najważniejsze.
Było to dla nas bardzo trudne spotkanie. Widzew ma ten problem,
że wiosną ma fatalne boisko, które dzisiaj również nie pomagało
w grze. Gdy przychodziłem do
Podbeskidzia kazałem wszystkim
zawodnikom wykreślić ze słownika

foto.Andrzej Oksztul / piast-gliwice.eu
Piłkarze Piasta mieli w tym sezonie wiele powodów do radości

słowo „niemożliwe”. I dzisiaj to my
jesteśmy zespołem, który po utrzymaniu w ekstraklasie z podniesioną
głową może wracać do Bielska-Białej
– cieszył się Czesław Michniewicz,
trener Podbeskidzia Bielsko-Biała.
To był naprawdę spektakularny
finisz, bo piłkarze Podbeskidzia
zrealizowali „mission imposible”,
a dodatkowo ich napastnik, Robert
Demjan z dorobkiem 14 bramek
został królem strzelców ekstraklasy.
Za to tylko brak licencji dla Polonii
Warszawa spowodował, że kibice
w Chorzowie w przyszłym sezonie
nadal będą oglądać ekstraklasę. Niebiescy zajęli przedostatnie miejsce
i w normalnych okolicznościach
musieliby się pogodzić ze spadkiem
do I ligi. Dla Ruchu, który jeszcze
rok temu kończył ligę jako wicemistrz Polski, był to więc fatalny

sezon. - Jest to przykra porażka.
Tym bardziej, że ja osobiście czuję
się jakbym spadł z ligi, choć Ruch
zostaje w ekstraklasie. Utrzymujemy się w lidze tylko dzięki regulaminowi. Nie powinno zdarzyć się tak
i jest to przykre, że wicemistrz Polski
z poprzedniego sezonu znalazł się
w takich tarapatach i tak skończył
ligę. Na oceny i analizy przyjdzie
czas. Jest generalnie źle i zdaję sobie
sprawę, że zawiedliśmy na całej linii
– podkreślił Jacek Zieliński, trener
Ruchu Chorzów.
Okazja do rehabilitacji nadarzy
się już w przyszłym sezonie. Cała
czwórka z województwa śląskiego
wystąpi w ekstraklasie, w której
po reformie do rozegrania będzie
aż 37 meczów.

