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W skrócie z 
56 oskarżonych po tragedii w kopalni 
Wujek-Śląsk
Zakończyło się śledztwo dotyczące wy-
padku w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie 
Śląskiej. W tragicznym zdarzeniu zginęło 20 
górników, a 35 odniosło poważne rany. Za-
rzuty w tym śledztwie usłyszało 56 pracow-
ników kopalni, w tym z wyższego i średniego 
dozoru górniczego.
Do podziemnego pożaru doszło 18 wrze-
śnia 2009 roku. Na głębokości 1050 me-
trów w zagrożonym rejonie znajdowało się 
55 górników. 12 z nich zginęło na miejscu, 
kolejnych ośmiu zmarło w szpitalach. 35 
górników zostało ciężko rannych. Śledztwo 
prowadzili policjanci z wydziału kryminalne-
go śląskiej policji pod nadzorem katowickiej 
prokuratury. Przesłuchano kilkuset świad-
ków, zgromadzono ogromne ilości materiału 
dowodowego i dokumentacji. O opinie śled-
czy poprosili biegłych z zakresu górnictwa 
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zarzuty 
w toku śledztwa postawiono 56 pracowni-
kom dozoru i wykonawczym Kopalni Węgla 
Kamiennego Wujek Ruch Śląsk w Rudzie 
Śląskiej. Zarzuty obejmują sprowadzenie 
niebezpieczeństwa powszechnego dla życia 
i zdrowia wielu osób przy działaniu w oko-
licznościach szczególnie niebezpiecznych, 
poświadczenia nieprawdy w dokumentacji 
technicznej związanej z odbiorem i rozpo-
częciem eksploatacji ściany 409 oraz nara-
żenia pracowników na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia poprzez zezwolenie 
na przebywanie i roboty w strefi e szczegól-
nego zagrożenia tąpaniami. Akt oskarżenia 
w tej sprawie skierowano już do katowickie-
go sądu.

Nie wybudowali mostu w Msza-
nie, złożyli wniosek o upadłość
Austriacka fi rma Alpine Bau - realizująca 
między innymi kilka inwestycji w Polsce - 
złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. 
Dokument złożono w sądzie gospodar-
czym w Wiedniu. Długi budowlanej fi rmy 
szacuje się na ponad 2,5 miliarda euro. 
W Polsce Alpine Bau realizowała mię-
dzy inny budowę okrytego złą sławą 
mostu w Mszanie na autostradzie A1. 
Z tego odcinka prac fi rma już się wyco-
fała, jednak wciąż realizuje dwie inne 
inwestycje - Drogę Krajową nr 16 na 
północnym wschodzie Polski i drogę S5 
między Wrocławiem i Poznaniem. Wnio-
sek o upadłość Alpine Bau uzasadnia 
długami. Firma ma ponad 2,5 miliarda 
euro zobowiązań. Długi ma nawet w sto-
sunku do swoich prawie 6,5 tysiąca pra-
cowników. Na razie wiadomo, że zostanie 
im wypłaconych 20 proc. uposażeń. Do 
informacji o ogłoszeniu upadłości przez 
Alpine Bau odniósł się w Sejmie minister 
transportu. Sławomir Nowak zapewnił, że 
jego resort będzie szukał takich rozwią-
zań, aby wszystkie już zaczęte projekty 
dokończyć. 

15 lat za brutalny mord w Bystrej
17-letnia córka zamordowanej kobiety 
i jej 24-letnia koleżanka zaatakowały 
ofi arę, kiedy we trójkę wracały z wiej-
skiego festynu. Nastolatka dusiła swoją 
matkę foliowym workiem, a kiedy ten 
się rozdarł - do duszenia użyła sznurka 
ze swojej bluzy. Jej 24-letnia koleżanka 
uderzyła kobietę kamieniem w głowę. 
Po morderstwie obie ukryły ciało w krza-
kach, a dzień później zgłosiły zaginięcie 
kobiety na policję. Razem uzgodniły tak-
że wspólną wersję wydarzeń. Ciało zna-
leźli wkrótce przechodnie, a policjanci 
po zabezpieczonych śladach dotarli do 
sprawczyń zbrodni. Przed sądem 17-lat-
ka tłumaczyła się, że do zbrodni pchnęły 
ją złe relacje z matką - miała być przez 
nią zaniedbywana i często bita. Zarów-
no córka zamordowanej kobiety, jak i jej 
wspólniczka o wcześniejsze zwolnienie 
z więzienia będą mogły starać się dopie-
ro za 10 lat.

Stawka jest wysoka, podob-
nie jak wysokie jest  prawdo-
podobieństwo, że Tychy mogą 
tę batalię przegrać. Chodzi 
o 25 milionów złotych unijnej 
dotacji na remont stacji kole-
jowej. To część projektu, który 
miał zachęcić mieszkańców do-
jeżdżających do Katowic, żeby 
z samochodów przesiedli się do 
pociągu. Tyle, że po likwidacji 
przez Koleje Śląskie znacznej czę-
ści połączeń, projekt nie spełnia 
już unijnych wymagań.

Miastu odjeżdżają pieniądze, 
bo te otrzymane z Unii Europej-
skiej na renowację stacji przesiad-
kowych w Tychach najpewniej 
przyjdzie oddać. - Zagrożenie 
takie istnieje. Dlatego, że zmniej-
szenie liczby połączeń pociąga za 

sobą pewne konsekwencje - mówi 
Ewa Grudniok, Urząd Miasta 
w Tychach. Głównym warunkiem 
otrzymania dotacji na remont 
stacji przesiadkowych w Tychach 
miało być zmniejszenie liczby sa-
mochodowych połączeń ze stolicą 
województwa. Jednak po tym jak 
Koleje Śląskie zlikwidowały ponad 
połowę połączeń, Tychy nie będą 
w stanie spełnić unijnych warun-
ków, bo mieszkańcom trudniej 
zamienić samochód na niepewną 
komunikację publiczną. - Zdarza 

się tak, że przychodzę pięć minut 
spóźniona i godzinę czekam, ale 
i tak to jest lepiej niż dwie godzi-
ny - stwierdza Aleksandra Jurasz, 
mieszkanka Tychów.

Na remont i modernizację stacji 
przesiadkowych miasto wydało 30 

milionów złotych. Dotacja, którą 
będą musieli zwrócić, jeśli nie uda się 
wywiązać się z umowy, to aż 85 proc. 
tej kwoty, czyli 25 milionów złotych. 
Zabezpieczeniem dla miasta miała 
być umowa zawarta z marszałkiem 
województwa śląskiego. Marszałek 
zobowiązuje się w niej utrzymać ruch 
kolejowy, jednak nie określa na jakim 
poziomie, dlatego by wywiązać się 
z umowy wystarczy, by zostawił Ty-
chom tylko jeden pociąg. - Zbyt duże 
były pomysły do zrealizowania, a nikt 
nie popatrzył jaka jest rzeczywistość. 
Papier wszystko przyjmie, a rzeczywi-
stość swoje i pokazało, że papier przy-
jął wszystko, a Tychy w tym momencie 
są zdane na łaskę pana marszałka. 
Nie ma co ukrywać - marszałek ograł 
Tychy jak stary zawodowiec - uważa 
Jakub Chełstowski, radny z Tychów. 
Sytuacja dziwi tym bardziej, że zgod-
nie z analizą wykonaną na zlecenie 
samego marszałka, to właśnie kolej 
ma stanowić trzon komunikacji pu-
blicznej w województwie śląskim. 
Tomasz Tosza ekspert w sprawie unij-
nych dotacji, jak mówi winnych tej 
sytuacji i za ewentualny zwrot dotacji 
nie szukałby w Tychach: - Bene� cjent 
jest niewinny. To zawinił ktoś inny, 
ktoś kto powinien za komunikację 

publiczną odpowiadać i realizować 
to w należyty sposób. Trzeba powie-
dzieć, że projekt tyski jest projektem 
wzorcowym – podkreśla. 

Urząd na razie prowadzi 
dyskusję z tyskimi urzędnikami. 
- Na ten moment ostatecznych 
decyzji - takich wymiernych dla 
pasażerów -  jeszcze nie ma. Trud-
no powiedzieć mi dokładnie, kiedy 
one mogłyby nastąpić - informuje 
Aleksandra Marzyńska, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Nieoficjalnie mówi 
się o przywróceniu 5 połączeń. 
Jednak i to może okazać się za 
mało, by spełnić unijne wymo-
gi. - 2 września będzie kolejny 
rozkład, tak zwany „rozkład za-
mknięciowy”, wynikający z prac 
remontowo-modernizacyjnych. 
Następny w połowie październi-
ka, a w drugą niedzielę grudnia 
tego roku zostanie wprowadzony 
rozkład na 2014r - wyjaśnia Maciej 
Zaremba, Koleje Śląskie. Ale to 
dla Tychów może okazać się już 
za późno, bo liczba samochodów 
na trasie Katowice-Tychy nie spad-
nie do poziomu, jakiego chciałaby 
tego Bruksela. 

(Natalia Rasiewicz/TVS)

Tychy będą musiały zwrócić unijne pieniądze

Była wielka woda i wielkie 
zniszczenia. A potem wielkie na-
dzieje, że to już ostatni raz. Znów 
jest głośno o zalanym w 2010 
roku Bieruniu i odbudowanym 
moście, który przy każdych więk-
szych opadach budzi niepokój 
mieszkańców. Wszystko dlatego, 
że most jest umieszczony niżej 
niż wały przeciwpowodziowe.

Most znajduje się zaledwie 
150 metrów od miejsca, w któ-
rym 3 lata temu rozpoczęła się 
powódź stulecia. Teraz niepokój 
mieszkańców wraca. Wszyst-
ko za  sprawą kontrowersyjnej 

konstrukcji nowego mostu. - 
Spartaczona robota, jedynie tyle. 
Nie dość, że się tłukli z nim ponad 
rok i tak jeszcze źle zrobili - mówi 
Elżbieta Kroczek, ekspedientka 
z pobliskiego sklepu. Po powodzi 
most odbudowano, tyle że nie na 
takiej wysokości jak zmoderni-
zowane wały. Takie rozwiązanie 
powoduje, że przy każdym więk-

szym deszczu okoliczni miesz-
kańcy obserwują rzekę z jeszcze 
większym niż dotąd niepoko-
jem. Wiadomo jednak, że takie 
konstrukcje zbudowane  metr 
poniżej korony wału należą do 

rzadkości, a mieszkańców Bieru-
nia przed powodzią chronić mają 
specjalnie umieszczane tutaj w 
razie zagrożenia deski. - Ale czy 
te deski zabezpieczą, czy jest to 
dobrze policzone, to już konstruk-
torzy, projektanci, czyli fachowcy 
powinni się wypowiadać. My 
budujemy i myślę, że większość 
mostów wybudowana jest w innej 
technologii - zaznacza Bernard 
Pustelnik, burmistrz Bierunia.
Ta zastosowana tutaj wzbudza 
wyjątkowe kontrowersje. Pamięć 
o wielkiej wodzie z 2010 roku 
tutaj wciąż jest żywa. - Ta wy-
rwa była na moim gruncie i ja 
nie dostałem ani grosza. Za to, 
wszystko co było pozalewane 
nie dostałem prawie nic - mówi 
Czesław Przybyła, mieszkaniec 
Bierunia. - Co z tego, że most jest 
zbudowany, jak przy wyższym 
poziomie wody zostanie zalany 
i nie ma możliwości ani ewa-
kuacji, ani bezpiecznej ucieczki 
podczas powodzi. Tu jest to naj-
większe zagrożenie, nikt tego nie 
przewidział - dodaje Kazimierz 
Chajdas, mieszkaniec Bierunia.

Odpowiedzialny za całe zamie-
szanie starosta powiatowy za 

most ręczy swoim honorem. Jak 
mówi rozwiązanie jest dla miesz-
kańców bezpieczne, a ferment 
wokół całej sprawy wywołują 
nieprzychylne mu środowiska. 
- Gwarantuję dzisiaj osobiście, 
że biorę pełną odpowiedzialność 
za to co wybudowaliśmy, za ten 
most. Gwarantuję, że przez ten 
most nigdy krzywda mieszkań-
com Bierunia nie będzie się działa 
- podkreśla Bernard Bednorz, 
starosta powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. Eksperci są zgodni, 
że choć podobne rozwiązania 
są stosowane, to jednak nie na 
tak dużej rzece. - Do pewnego 
momentu według mnie po-
wstrzyma, to jest jakby substy-
tut zabezpieczenia. Przy małych 
drobnych strumykach, to funkcjo-
nowało - uważa prof. Stanisław 
Krawiec, Politechnika Śląska.

Tu jednak drewniane deski mogą 
nie wystarczyć. Pewne jest jedno, 
gdyby starostwo zdecydowało 
się na budowę mostu na wyso-
kości korony wału, tematu by 
nie było. Większe byłyby za to 
koszty. 

(Michał Mitoraj/TVS)

Kontrowersyjny most w Bieruniu
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Uniwersytet Śląski obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. Połączenie w 1968 roku katowickiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej z działającą w stolicy Górnego Śląska od 1963 roku Filią Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zapoczątkowało historię jednej z największych polskich uczelni. 

Minione 45 lat to okres niebywałego 
rozwoju, przemian i stałej modernizacji 
młodej uczelni, której istnienie torowały 
historyczne wydarzenia, tak polityczne 
jak i ekonomiczne kraju. Zmiana ustroju, 

gospodarcza transformacja, przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, czy realizacja 
Procesu Bolońskiego znalazły odzwier-
ciedlenie w nowoczesnym systemie 
edukacji uczelni i jej nieustannym do-
stosowywaniu się do potrzeb i wymogów 
rynków krajowych, europejskich a także 
światowych. Kiedy w 1968 r. Uniwersytet 
Śląski stawiał pierwsze kroki, miał do 
zaoferowania cztery Wydziały: Hu-

manistyczny, Prawa i Administracji, 
Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wy-
chowania Technicznego, na których 250 
nauczycieli akademickich kształciło 6 

tysięcy studentów. Po 45 latach uczelnia 
proponuje nauczanie w czterech miastach 
uniwersyteckich (Katowice, Cieszyn, So-
snowiec i Chorzów) na 12 wydziałach, 
oferując kandydatom 58 kierunków 

i blisko 200 specjalności, umożliwiając 
naukę prawie 40 tysiącom studentów, 
słuchaczom studiów podyplomowych 
i doktorantom (w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym), pod okiem ponad 
dwutysięcznej kadry naukowej.  Wszyst-
kie kierunki i specjalności objęte są Eu-
ropejskim Systemem Transferu Punk-
tów (ECTS), co umożliwia swobodną 
wymianę międzynarodową studentów. 
Na mocy zawartych ponad 1000 umów 
o współpracy z uczelniami, jednostkami 
badawczymi i różnymi instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi, naukowcy 
UŚ realizują wiele projektów naukowych.  

Trzecie tysiąclecie stawia nowe za-
dania przed społecznością akademicką. 
– Uniwersytet XXI wieku  – mówi rektor 
Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. 
Wiesław Banyś – różni się od dziewięt-
nasto- i dwudziestowiecznych uniwersy-
tetów, przede wszystkim realizacją tzw. 

trzeciej misji czy też nowej służebności 
społecznej uniwersytetu, wszechstronnym 
otwarciem na potrzeby szeroko rozumia-
nego otoczenia społeczno-gospodarczego, 
w którym funkcjonuje. Stąd tak ważne 
są np. komercjalizacja i transfer wiedzy, 
a także różnego typu akcje o charakterze 
społeczno-kulturalnym, promocyjne czy 
charytatywne, w które nasza uczelnia 
aktywnie się włącza, a często też jest ich 
organizatorem. Chcemy tworzyć wokół 
uniwersytetu kreatywną tkankę miasta, re-
gionu, która będzie sprzyjać kreatywności 
i innowacyjności we wszystkich postaciach.

Najlepszym dowodem wtopie-
nia się uczelni w krajobraz społeczny 
i ekonomiczny regionu jest ogromna 
popularność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Uniwersytetu Śląskiego Dzie-
ci, a także współpraca z katowickimi 
liceami. – Chcemy wspomagać uczniów 
w dookreślaniu i rozwijaniu ich talentów. 
Na pytanie: czy robimy to, aby zostali oni 
naszymi studentami, odpowiadam: jeśli 
będą chcieli, oczywiście tak, ale dla nas 
najważniejsza jest to, żeby w ogóle byli 
studentami i rozwijali swoje umiejętności. 
A czy będzie to Cambridge, Oksford czy 
Uniwersytet Śląski, to jest dla nas, z tej 
perspektywy, zdecydowanie mniej istotne. 
Chcielibyśmy tylko, by żyli w Polsce, nie-
ważne czy będą absolwentami Cambrid-
ge, Oksfordu czy Uniwersytetu Śląskiego
- mówi prof. Wiesław Banyś.

O prestiżu uczelni świadczą także 
doktorzy honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego. Tę  najwyższą godność aka-
demicką otrzymali m.in.: dr Edmund 
J. Osmańczyk, prof. Stanisław Turski, 
prof. Jan Szczepański, prof. Manfred 

Lachs, Eugène Ionesco, Hans-Dietrich 
Genscher, Josif Brodski, prof. Jean Nicod, 
prof. Stanisław Barańczak, prof. Adam 
Strzałkowski, Ryszard Kapuściński, prof. 
Jacques Derrida, Tadeusz Różewicz, prof. 
Józef Szajna, prof. Wincenty Okoń, prof. 
Jerzy Stuhr, ks. abp Damian Zimoń, prof. 
Jon Ove Hagen, prof. Jan Węglarz, prof. 

Irena Bajerowa, prof. Kazimierz Polański, 
prof. Jerzy Buzek…

Rozwój nowoczesnych technologii, 
dominacja nauk technicznych stwarza 
pozory spychania na plan dalszy humani-
styki, której zgłębianie pozostaje podstawową 
powinnością Uniwersytetu, ale jak zapewnia 
Rektor uczelni: – Uniwersytety od zawsze były 
świątyniami nauk humanistycznych i nie 
wyobrażam sobie całkowitego stechnicyzo-
wania społeczeństwa, by nie powiedzieć jego  
„odhumanizowania” czy „zmaszynienia”. 
Wynalazki, choćby były podporządkowane 
wyłącznie efektywności ich zastosowania, 
muszą brać pod uwagę element humani-
styczny... Humanistyka i humanizm to przede 
wszystkim szacunek do wartości, takich jak: 
prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, 
dbanie o rozwój społeczeństwa, zachowa-
nia etyczne itd. I od pielęgnowania tego 
sposobu myślenia i zachowania jesteśmy 
przede wszystkim my – ludzie uniwersytetu 
odpowiedzialni za wizjonerskie wskazywa-
nie przyszłych i przyszłościowych kierunków 
działań. Przyszłości, jak wiadomo, nie da się 
przewidzieć, ale możemy starać się ją tworzyć. 
I tego życzymy Jubilatowi! (Maria Sztuka)

Jubileusz Uniwersytetu Śląskiego

Wierny misji,
otwarty na nowoczesność

Profesor Wiesław Banyś, rektor 
Uniwersytetu Śląskiego
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Studentki przed sesją w 1980 roku

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w 1968 roku.

Studenci pielęgnują piękne tradycje śląskiej uczelni
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Zaczęło się 94 lata temu w Rybniku. 
Pierwsze hodowle były nieliczne i niezor-
ganizowane, co wynikało ze słabej zna-
jomości wielu podstawowych zagadnień 
tego sportu. W krótkim czasie powstały tu 
jednak prężne towarzystwa skupiające naj-
lepszych hodowców w kraju. - Hodowanie 
gołębi pocztowych szybko stało się popularne 
w całym województwie. Myślę, że dla wielu 
górników i hutników była to ucieczka od 
codzienności, odpoczynek po ciężkiej szychcie. 
W 1923 roku zaczęto organizować pierwsze 
loty konkursowe. W tym okresie trudno było 
znaleźć rodzinę górniczą, w której nie byłoby 
hodowcy lub miłośnika gołębi pocztowych 
– mówi Andrzej Szaton, wiceprezes ds. 
lotowych Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych - Okręg Katowice.

Gołębiarze zgodnie przyznają, że 
uprawianie hodowli wciąga jak każde inne 
uzależnienie. Jest to jednak drogie i czaso-
chłonne hobby. Koszt jednego osobnika 
waha się od kilkuset złotych do nawet 
kilkudziesięciu tysięcy euro. Aby osiągać 
dobre wyniki, hodowcy muszą również 
poświęcać swoim pupilom od czterech 
do pięciu godzin dziennie. Gołąb zaczyna 
trening już po kilkunastu tygodniach od 
wyklucia. Na początku jest wywożony na 
nieznaczne odległości, by z czasem sys-
tematycznie je zwiększać. W kręgu 300 
kilometrów eliminuje się już osobniki, które 
nie mają predyspozycji do dalekich lotów. - 
Nie chodzi tylko o to, żeby gołąb wrócił do 
domu, ale żeby zrobił to w jak najkrótszym 
czasie. Zdarza się tak, że nie potra�  odnaleźć 
drogi do domu i bezpowrotnie ginie. Gołąbek 

potra�  w pięć godzin pokonać nawet 500 
kilometrowy dystans. To oznacza, że jego 
średnia prędkość to 100 km na godzinę. Tak 
rewelacyjny wynik jest jednak możliwy tylko 
przy sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych. Do dzisiaj prowadzone są badania pró-
bujące wyjaśnić w jaki sposób gołąb prowadzi 
nawigację podczas lotu. Różne były teorie na 
ten temat, ale nie nadal żadnej z nich nie 
udało się udowodnić – mówi Andrzej Szaton. 

Hodowcy mogą zweryfikować efek-
ty swojej pracy podczas licznych imprez 

odbywających się  zarówno na szczeblu 
oddziałowym rejonowym jak i ogólno-
polskim. Co dwa lata organizowana jest 
również Olimpiada Gołębi Pocztowych. 
Niektórzy decydują się także na wysta-
wienie swoich pupili do startu w innych 
imprezach międzynarodowych. Osiągnięcie 

dobrych wyników i utrzymywanie ich na 
przestrzeni lat jest jednak nie lada wyzwa-
niem. - Musimy cały czas uczyć się i rozwijać 
– tak jak w każdej innej dziedzinie. Stojąc 
w miejscu cofamy się. Staramy się być na 
bieżąco ze wszystkimi nowinkami. W tym 
pomaga nam fachowa prasa oraz rozmowy 
z innymi hodowcami. Jesteśmy jednocze-
śnie hodowcą, trenerem i weterynarzem. 
To wymaga sporej wiedzy, doświadczenia 
i umiejętności - mówi hodowca zaznaczając 
że w tym sporcie, jak w każdym innym 
zdażają się przypadki dopingu. - Nieste-

ty niektórzy decydują się pójść na skróty
 . Póki co nas to jednak nie dotyczy. W ubie-
głym roku skontrolowaliśmy 89 hodowców 
ze ścisłej czołówki i ku naszej uciesze wyniki 
były negatywne. Na zachodzie jest jednak 
inaczej. Dobry hodowca musi swoje gołębie 
kochać. Jeśli tak jest to na pewno nie będzie 

go faszerował chemią. Są inne sposoby moty-
wowania gołębi. Zdecydowanie sprzeciwiamy 
się takim metodom – dodaje.
W województwie śląskim jest obecnie 3776 
członków zrzeszonych w 36 oddziałach 
oraz 155 członków honorowych. Jest to 
najliczniejszy okręg pod względem ilości 
hodowców w Polsce. Śląscy gołębiarze mogą 
się również poszczycić sporymi sukcesami. 
- Na ostatnich Mistrzostwach Świata zdekla-
sowaliśmy rywali, zdobywając najwięcej zło-
tych medali. Można powiedzieć nieskromnie, 
że w tej chwili jesteśmy prawdziwą potęgą. 
Ten sport jest u nas dość popularny. Mimo to 
sztuka hodowania gołębi zamiera. Większość 
z nas jest już w sędziwym wieku. Hodowli 
trzeba poświęcić dużo czasu, a młodzi coraz 
częściej go nie mają - mówi Andrzej Szaton. 

Hodowcy starają się zarazić swoją pasją 
najmłodszych. Organizowane są prelek-
cje w szkołach i spotkania z hodowcami. 
Ponadto wstęp na wystawy organizowane 
przez Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych coraz częściej jest darmowy. - 
To jest taka zachęta. W ten sposób staramy 
się propagować sztukę jaką jest hodowanie 
gołębi pocztowych. Dwukrotnie gościłem 
u siebie dzieciaki z zerówki. Tłumaczyłem im 
w prosty sposób na czym to wszystko polega. 
Pokazywałem też jak przebiega rozwój gołę-
bia od jajka do dorosłego osobnika i opowia-
dałem różne ciekawostki. Dzieciakom bardzo 
się podobało. Nawet jeśli uda się zaszczepić 
tę pasję w jednej osobie, to już uważam to za 
duży sukces. W moim sąsiedztwie mieszka 
młody człowiek, który też złapał bakcyla 
i od kilku lat zajmuje się hodowlą gołębi 
pocztowych osiągając coraz lepsze efekty. 
Pomagam mu jeśli tylko tego potrzebuje. 

Jest to dla mnie budujące. Gdyby nie młodzi, 
sztuka hodowania gołębi w krótkim czasie 
prawdopodobnie zostałaby zapomniana – 
przyznaje hodowca.

Dawniej gołębie pocztowe hodowano 
głównie na strychach familoków i kamienic 
lub na ogródkach działkowych. Dziś pod 
presją lokatorów, coraz częściej zabrania 
się tego. Niebagatelny wpływ na taki 
stan rzeczy miała epidemia ptasiej grypy 
w 2006 roku. W kraju wybuchnęła panika, 
a ludzie zaczęli krytycznie spoglądać na 
hodowców. - Cała afera wokół ptasiej grypy 
była zdecydowanie na wyrost. Przypadki 
zachorowań były bardzo rzadkie. Na prawdę 
trudno się zarazić. Każdego roku znacznie 
więcej osób umiera na ludzką odmianę grypy. 
Ponadto udowodniono naukowo, że gołębie 
nie mogą być nosicielami wirusa. Te fakty 
nie przemawiają jednak do nikogo. Z tego 
powodu gołębiarze musieli się przenieść na 
ogródki działkowe lub hodować we własnych 
domkach jednorodzinnych, ale nawet to nie 
załatwiło sprawy. Nadal napotykamy trud-
ności – żali się hodowca zaznaczając, że do 
niedawna gołębiarze nie musieli się zmagać 
z tego typu problemami. - Gołębie poczto-
we interesowały mnie od najmłodszych lat. 
Zaczęło się od tego, że sąsiad miał hodowlę 
na swoim ogródku. Wtedy nikomu to nie 
przeszkadzało. Jako kilkuletni chłopak już 
biegałem, żeby obserwować ich zachowanie. 
W wieku 12 lat udało mi się przekonać 
rodziców do zakupu kilku sztuk. Cztery lata 
później zapisałem się do Polskiego Związku 
Hodowli Gołębi Pocztowych. Pasja pozo-
stała do dziś, mimo że zajmuję się tym już 
44 lata. Nie wyobrażam sobie życia bez 
gołębi - mówi Andrzej Szaton.

Gołębiarstwo na Śląsku ma swoją długą i bogatą historię. To właśnie tutaj górnicy i hutnicy zakładali jedne 
z pierwszych hodowli gołębi pocztowych w kraju. Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie przetrwała 
do dziś. Mimo to coraz mniej osób chce kontynuować tę tradycję.

Skrzydlaci 
przyjaciele

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
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Jak sami mówią o sobie, powstali 
z miłości do biegania. Z czasem uczucie 
do tego sportu przerodziło się w dzia-
łające stowarzyszenie. - Każdy z nas jest 
biegaczem, ale nas wszystkich połączyła 
Pogoria. Co ciekawe biegają z nami ludzie 
nie tylko z Dąbrowy Górniczej, ale z całego 
województwa śląskiego. Formalne struktu-
ry tworzy 10 osób, ale jeżeli organizujemy 
imprezę to spokojnie możemy liczyć na 
pomoc co najmniej 40. Chcemy zachęcić 
jak najwięcej ludzi do biegania. Podczas 
naszych niedzielnych spotkań – niezależnie 
od pory roku – prawie zawsze spotykamy 

nowych biegaczy – opowiada Jarosław 
Kwieciak, prezes Stowarzyszenia Pogoria 
Biega. 

Nad Pogorią III pojawiają się ludzie, 
którzy mają już za sobą wiele startów 
w maratonach, ale również ci, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę 
z bieganiem. Ten sport w ostatnich latach 
przeżywa prawdziwy renesans. – Ważne, 
że powoli wszyscy rozumieją, że ruch to 
zdrowie. Bijemy na alarm, bo  ruszamy 
się zdecydowanie za mało i to niestety 
dotyczy także najmłodszych. Oczywiście 
na początku pomożemy i doradzimy. Kto 
pojawi się na pierwszym spotkaniu z nami 
sam zadecyduje, czy chce tylko trenować, 

czy może zdecyduje się na realizację 
z nami jakiś projektów. Kapitalną sprawą 
w bieganiu jest wspólny występ amatorów 
i zawodowców podczas maratonów. To 
wielkie przeżycie być chociaż tłem przy 
rywalizacji najlepszych – wyjaśnia Jarosław 
Kwieciak. 

Od początku 2011 roku, czyli odkąd 
Pogoria Biega zaczęło działać jako stowa-
rzyszenie, postawiono też na organizację 
biegów. Coraz popularniejsze imprezy 
to Bieg Walentynkowy, Szóstka  Pogorii 
oraz Cross Czwórki, który odbędzie się 
20 października. – Bardzo dobrze, że coraz 
więcej osób biega, ale najważniejsze, żeby 
zachęcić najmłodszych do uprawiania 

sportu. Dlatego podczas imprez, które 
odbywają się poza okresem zimowym or-
ganizujemy Biegi Skrzata. Dla dzieciaków 
to naprawdę nie lada atrakcja i możliwe, 
że odkryją swoje hobby w tak młodym 
wieku – mówi Zbigniew Szwej, wiceprezes 
Stowarzyszenia Pogoria Biega. 

Wiek w tym sporcie też nie ma żad-
nego znaczenia. Na początek, by zacząć 
biegać wystarczą chęci oraz wygodne buty. 
Motywacja jest już indywidualną sprawą. 
– Początki bywają trudne. Dlatego warto 
podejść do tego rozsądnie. Biegniesz trzy 
minuty i nie masz już siły? To odpocznij 
i biegnij dalej. Nie wolno się zniechęcać 
i przede wszystkim przeceniać na początku 

swoich możliwości. Pamiętajmy, że naj-
ważniejsza jest systematyczność. Jeżeli 
będziemy regularnie trenować, to stop-
niowo możemy realizować założone cele 
– podkreśla Jarosław Kwieciak. Wiele 
osób po treningach decyduje się także 
wziąć udział w zawodach. – Bieganie to 
indywidualna sprawa. Sami doskonale 
wiemy najlepiej, czego od tego sportu 
oczekujemy i co chcemy osiągnąć. Na 
starcie każdy ma inną motywację. Jed-
nak zawsze to podkreślam: każdy kto 
przystępuje do biegu jest już zwycięzcą. 
Jest adrenalina i przede wszystkim sa-
tysfakcja z ukończenia biegu – dodaje 
Zbigniew Szwej. 
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Pogoria Biega!
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Bieg Skrzata to największa atrakcja dla najmłodszychEkipa Pogorii Biega podczas festiwalu Dębowy Maj'2012

Pogoria Biega!Pogoria Biega!
Bez względu na pogodę można ich spotkać w każdą niedzielę
o godzinie 9:00 nad Pogorią III. Połączyło ich
bieganie, a teraz tą pasją starają
się zarażać innych.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Niedługo rozpocznie się sezon 
urlopowy. Nie wszyscy jednak mogą 

sobie pozwolić na wyjazd nad morze, 
czy do ciepłych krajów. Na szczęście 
w województwie śląskim nie brakuje 
miejsc, gdzie wolny czas możemy spę-
dzić na wodą. Jeżeli do tego dopisze 
nam pogoda, to możemy liczyć na 
naprawdę udany wypoczynek. Do 

wyboru mamy otwarte baseny oraz 
kąpieliska. 

Z basenu Rolna w Katowicach 
mogliśmy skorzystać już w minio-
ny weekend. Od 1 lipca będziemy 
mogli kąpać się już tam codziennie 
od godziny 10 do 18. W sezonie 
letnim dostępny jest basen głęboki, 
brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnia. 

7 zł kosztuje bilet normalny, a 3 zł 
ulgowy. Dzieci poniżej 7 lat mogą 
wejść za darmo. Stolica wojewódz-
twa śląskiego oferuje też kąpielisko 
Bugla, czyli najnowocześniejszy 
basen w regionie. Otwarcie miało 
miejsce już w sobotę (15 czerwca). 
Kąpielisko jest czynne codziennie 
od godziny 10 do 18. Bilety kosztują 
12 zł - normalny i 6 zł - ulgowy. Tyle 
samo zapłacimy za bilet zwykły, ale 
kupiony po godzinie 15. Dzieci do 
7 lat wchodzą na basen za darmo. 
Bugla składa się z kompleksu 5 
basenów z atrakcjami wodnymi 
i zjeżdżalniami. Na terenie obiektu 
znajduje się też Orlik i inne boiska.

W Chorzowie w Parku Śląskim 
od 6 lipca dla wszystkich spragnio-
nych wodnych atrakcji będzie czekało 
kąpielisko Fala. Na terenie obiektu 
znajduje się brodzik z wysepką dla 
dzieci, zjeżdżalnia i tzw. „sztuczna 
fala”. Wokół basenów został roz-
sypany piasek. Fala będzie czynna 
codziennie od godziny 10 do 19. Od 
poniedziałku do piątku za wejście 
zapłacimy 5 zł, a w weekend 7 zł. 

Dla dzieci do lat 6 wstęp jest bezpłatny.

28 czerwca w Sosnowcu nastąpi 
otwarcie basenu w Sielcu. Bilety będą 
kosztować 5 zł normalny, a 4 zł ulgo-
wy. Na promocję mogą też liczyć gru-
py zorganizowane. Na mieszkańców 
czekają oprócz basenów, zjeżdżalnia, 
plac zabaw i boiska sportowe. Basen 
będzie czynny w godzinach 10-19 
od poniedziałku do piątku i 9-19 
w soboty i niedziele. 

Od poprzedniego weekendu 
(22 czerwca) czynne jest już ką-
pielisko Leśne w Gliwicach. Do 
końca lipca kompleks basenów 
będzie otwarty codziennie w go-
dzinach od 10 do 20. Przez cały 
sierpień do 2 września, kąpielisko 
będzie zamykane godzinę wcze-
śniej. Do dyspozycji mieszkańców 
są trzy różnej wielkości baseny, 
a także brodzik dla najmłodszych. 
Dodatkową atrakcją dla dzieci 
jest zjeżdżalnia. Bilet normalny 
kosztuje 5 zł, a ulgowy 2,5 lub 
3,5 zł. Dzieci do 3 lat wchodzą za 
darmo. Parking dla samochodów 
kosztuje 5 zł.

Jeżeli ktoś nie ma ochoty wybrać 
się na basen, to zostają mu kąpieliska. 
Obecnie do naszej dyspozycji są mię-
dzy innymi Pogoria I i III w Dąbro-
wie Górniczej, Sosina w Jaworznie, 
Zalew Rogoźnik czy Kaniów. One zo-
stały już dopuszczone do użytkowania 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną  w Katowicach. 
O badania musi zadbać sam organiza-
tor wypoczynku nad wodą. - W miarę 
upływu czasu te kąpieliska będą się 
na pewno tworzyć. Woda musi być 
przecież dokładnie zbadana. Po pro-
stu ze względu na brzydką pogodę na 
początku czerwca musimy mieć więcej 
czasu na sprawdzenie wszystkiego. 
W niektórych miejscach już prowa-
dzone są badania, które zwery� kują, 
czy zbiornik może być przeznaczony 
do kąpieli. W okresie wakacyjnym 
te sprawy już na pewno będą ure-
gulowane – wyjaśnia Beata Kempa 
z WSSE w Katowicach. 

Dlatego nie pozostaje nic inne-
go, jak czekać na słoneczną pogodę 
i korzystać z basenów i kąpielisk. 
(Adrian Leks)

Czas na wodne szaleństwo
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Basen Rolna w Katowicach bedzie otwarty codziennie juz od 1 lipca

Mamy już lato, a wysokie temperatury sprzyjają weekendowym wypadom nad wodę. W Śląskiem już
na nas czekają otwarte baseny i kąpieliska.
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Czeskie
klimaty

Najbardziej chyba znanym 
obecnie miłośnikiem czeskiej kul-
tury jest Mariusz Szczygieł, dzienni-
karz, autor felietonów i opowiadań, 
w których daje wyraz zachwytowi 
nad wszystkim co czeskie, i trzeba 
przyznać, że robi to z właściwym so-
bie wdziękiem. Wydany w ubiegłym 
roku zbiór „Laska nebeska” to zestaw 
17 tekstów, które wcześniej ukazywa-
ły się cyklicznie na łamach Gazety 
Wyborczej. Znalazły się tu opowieści 
o tak znanych postaciach jak Vaclav 
Havel (i jego kochanka) czy  Helena 
Vondrackowa (a raczej jej mąż). Są tu  
też prawdziwe perełki jak np. historia 
wymyślonego w latach 60. fi kcyjne-
go czeskiego wynalazcy i muzyka  
– Jary Cimrmana, który w  2005 r. 
został zgłoszony  przez publiczność 
do konkursu ogłoszonego przez 

czeską telewizję na najwybitniejszego 
Czecha wszech czasów. Nominację 
rzecz jasna w ostatniej chwili wy-
cofano, gdyż uznano, że w konkur-
sie mogą uczestniczyć wyłącznie 
prawdziwe postacie. Co ciekawe 
w Polsce sztukę o Jarze Cimrmanie 
można było zobaczyć swego czasu 
w jednym z krakowskich teatrów. 
Szczygieł przytacza historyjki  zwią-
zane także z najbardziej znanymi 
napisami, jakie umieszczone zostały 
w… czeskich toaletach publicznych 
i przeszły do legendy. „Laska nebe-
ska” to świetna lektura na  deszczowe 
lato, które zapowiadają nam synopty-
cy, gdyż każda z opowieści poprawi 
czytelnikom nastrój, a momentami 
wręcz rozśmieszy do łez.

Czescy bohaterowie literaccy 
kojarzą się Polakom starszego po-
kolenia z postacią Szwejka i słynnym 
serialem, w którym główny bohater 

swoim poczuciem humoru rozbrajał 
grozę I wojny światowej. Serial opar-
ty został na „Przygodach dobrego 
wojaka Szwejka” autorstwa  Jaroslava 
Haska, czeskiego pisarza i dziennika-
rza, który był swego czasu oskarżony 
o bigamię… Ostatnie wydanie histo-
rii o Szwejku, jego kpinach z wojsko-
wego drylu i  rozkazów przełożonych 
oraz  miłości do piwa, ukazało się 
w Polsce w 2009 r. i może warte 
byłoby wznowienia, gdyż komen-
tarze do ówczesnej rzeczywistości 
wcale się nie zestarzały i z pewnością 
młodzi czytelnicy nie należący do 
wciąż żywej grupy szwejkologów, 
mogą znaleźć tu  wiele absurdów, 
z którymi  mogą się zetknąć także 
we współczesnym świecie.

Godnym polecenia, nie tylko 
wielbicielom czeskiego humoru, 
jest autor „Wychowania dziew-
cząt w Czechach” i „Mężczyzny 

idealnego”, czyli Michael Viewegh, 
którego książki i parodie literatury 
światowej w Czechach biją prawdzi-
we rekordy popularności. Polakom 
może się on skojarzyć z twórczością 
Jerzego Pilcha. Najprawdopodobniej 
w przyszłym roku ukaże się w Polsce 
najnowsza powieść Viewegha, która 
zatytułowana jest „Mafi a w Pradze” 
i  jest swego rodzaju przewrotnym 
i ironicznym kryminałem o praskim 
światku przestępczym, oczywiście, 
jak zwykle u tego autora, pokazanym 
z przymrużeniem oka.

Jako ciekawostkę można dodać, 
że w przyszłym roku  będzie moż-
na również zapoznać się z innym 
niezwykle popularnym w Czechach 
pisarzem - Vlastimilem Vondruską 
i jego „Grzesznikami Królestwa 
Czeskiego”, czyli pełnymi czeskiego 
humoru kryminałami, których ak-
cja rozgrywa się w średniowieczu, 

a głównym bohaterem jest Oldrich 
z Chlumu - śledczy z XIII w., który 
nie dość, że jest namiętnym wielbi-
cielem pism  teologicznych i zaczy-
tuje się w starożytnych fi lozofach, to 
w dodatku jest  rycerzem,  wykonują-
cym polecenia  władcy Przemysława 
Otokara II. Towarzyszy mu wielbiciel 
kobiecych wdzięków, żeby nie po-
wiedzieć wręcz erotoman – giermek 
Otto oraz żołnierz  w stopniu kapi-
tana, o imieniu Dziwisz. Trójka ta 
wśród kłótliwych mieszczan, dewo-
tów i przebiegłych mnichów usiłuje 
rozwikłać zagadki kryminalne. 

W literaturze czeskiej można 
znaleźć wiele wątków pełnych hu-
moru, ironii, dystansu do świata 
i jego absurdów, dlatego, zwłaszcza 
podczas wakacji, warto sięgnąć po 
dawne lub współczesne powieści 
autorów pochodzących  z ojczyzny 
Szwejka. 

 Ewa Brol

Piast w drugiej rundzie elimi-
nacji do Ligi Europy zmierzy się 
z lepszym z pary Metalurg Skopje 
– Karabach Agadam. W Gliwi-
cach wyniki losowania przyjęto 
z umiarkowanym optymizmem. 
W końcu udało się uniknąć moc-
nych rywali z Rosji, Belgii, Holan-
dii czy Turcji. - Nie są to zespoły, 
gdzie powiedzielibyśmy, że Piast nie 
ma szans od razu. Mogliśmy w tym 
losowaniu trafić na dużo gorsze 

drużyny – podkreśla Dariusz Du-
dek, drugi trener Piasta Gliwice.

Metalurg Skopje to wicemistrz 
Macedonii. Jest to drużyna znana 
śląskim kibicom, ponieważ w po-
przednim sezonie na tym sam 
etapie rozgrywek rywalizowała już 
z Ruchem Chorzów. Niebiescy nie 
mieli z nimi większych problemów 
i pewnie dwa razy wygrali 3:1 oraz 
3:0. Dużo bardziej wymagającym 

przeciwnikiem mogą okazać się 
Azerowie. Po pierwsze wyprawa 
do Azerbejdżanu to spore przedsię-
wzięcie logistyczne i trzeba wziąć 
pod uwagę dużo większe wydatki 
na samolot. Po drugie Karabach 
Agadam to bardzo wymagający 
zespół, o czym dwa lata temu prze-
konała się Wisła Kraków. Polska 
drużyna przegrała 0:1 i 2:3. To 
była, jak na razie jedyna porażka 
w historii pucharowych konfronta-
cji polsko-azerskich. Miejmy więc 
nadzieje, że podopieczni Marcina 
Brosza nie popsują tej statystyki. 

Zawodnicy z Gliwic przed no-
wym sezonem muszą też uważać, 
żeby nie popełnić błędów Ruchu 
Chorzów. Po wicemistrzostwie 
Polski i szybkim odpadnięciu 
z europejskich pucharów, Nie-
biescy rok później zajęli przed-
ostatnie miejsce w ekstraklasie. 
Dlatego działacze Piasta przed 
grą na dwóch frontach już 

zadbali o wzmocnienia kadry. Na 
razie do Gliwic przyszli Łukasz 
Hanzel, Kamil Wilczek i Csaba 
Horvath z Zagłębia Lubin. 

Spotkania drugiej rundy 
Ligi Europy odbędą się 18 i 25 
lipca. Pierwszy mecz gliwicki 
klub rozegra na wyjeździe. Jeżeli 
uda mu się pokonać pierwszą 
przeszkodę, to niewykluczo-
ne, że do Gliwic w kolejnej 
rundzie zawita już drużyna
z europejskiej czołówki. 

Swoich rywali po losowaniu 
w szwajcarskim Nyonie pozna-
ły także inne polskie drużyny. 
W eliminacjach do Ligi Mistrzów 
pierwszym przeciwnikiem Legii 
Warszawa będzie walijski New 
Saints FC. W drugiej rundzie 
eliminacji do Ligi Europy Lech 
Poznań zmierzy się z FC Honka 
z Finlandii, a Śląsk Wrocław zagra 
ze zwycięzcą dwumeczu Rudar 
Pljevlja (Czarnogóra) - Mika Asz-
tarak (Armenia). 

(Adrian Leks)

Piast poznał rywala
Piłkarze Piasta Gliwice zadebiutują w europejskich pucharach na stadionie w Macedonii albo 
Azerbejdżanie. Są więc duże szanse, że śląski zespół zdoła awansować do kolejnej rundy, ale na pewno 
nie może zlekceważyć swojego przeciwnika.
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Piłkarze Piasta zadebiutują w europejskich pucharach już 18 lipca.
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Od 1 lipca wejdą w życie nowe zasady utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Do tej pory odpowiedzialnym za odpady był właściciel posesji, który podpisywał umowę 
z fi rmą wywozową. Teraz to gminy będą odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. 
Urzędnicy wprowadzają zmiany w metodach naliczania opłat i ustalania nowych stawek.

Nasze sprawy

 Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl

  

 Co zmieni „ustawa śmieciowa”?

Od 1 lipca opłatę za odbiór śmieci 
zapłacimy nie firmie, ale miastu. Na 
pewno będzie drożej niż do tej pory. 
W niektórych gminach opłaty wzrosną 
dwu albo nawet trzykrotnie. Dobrą wia-
domością jest to, że ilość wytworzonych 
odpadów nie będzie miała wpływu na 
wysokość opłaty. W większości przypad-
ków będzie ona zależna od liczby osób 
zameldowanych w danej nieruchomości.
Do tej pory mieszkaniec bloku rozli-
cza się za wywóz odpadów z admini-
stratorem budynku albo spółdzielnią 
mieszkaniową. Osoby mieszkające 
w domkach jednorodzinnych musiały 
natomiast samodzielnie podpisać umo-
wę z fi rmą wywozową. Za dodatkowe 
śmieci trzeba było płacić. Mieszkańcy 
chcąc uniknąć dodatkowych kosztów 

masowo wywozili śmieci do lasów i na 
obrzeża miast. Wprowadzenia reformy 
ma doprowadzić do systematycznego 
eliminowania tzw. „dzikich wysypisk”. 
Zgodnie z nowymi przepisami opłata 
za wywóz stanie się powszechna. Nikt 
nie będzie już wywozić do lasu starych 
opon czy gruzu – nie będzie mu się to 

opłacało, skoro i tak opłaty nie uniknie. 
Ustawa przewiduje również możliwość 
segregacji odpadów oraz późniejszego 
odzysku i recyklingu. Osoby, które 
zdecydują się na segregowanie śmieci 
zapłacą mniej niż mieszkańcy oddający 
śmieci mieszane. Gmina może jednak 
nałożyć karę fi nansową i podwyższyć 

miesięczną opłatę za wywóz odpadów 
osobie, która zdecydowała się na segre-
gację i nie wywiązuje się z umowy. 
Zarówno dla właścicieli domów, jak 
i bloków czy kamienic, wydzielone zo-
staną wspólne kontenery. Drewno i liście 
trafi ą do pojemników brązowych, papier, 
kartony i opakowania wielomateriałowe 
– do niebieskiego, metale – do różowego, 
szkło – do zielonego,  a plastik do żółte-
go. Do osobnego kosza trafi ą natomiast 
odpady mieszane. Mieszkańcy domów 
otrzymają worki na każdy rodzaj śmieci, 
które później odbierać będzie od nich 
fi rma wywozowa. Tutaj wysokość opłat 
również będzie uzależniona od ilości 
osób zamieszkujących nieruchomość. 
Wpłaty będą dokonywane co miesiąc 
lub co dwa miesiące – w zależności od 
przepisów przyjętych przez gminę. War-
to podkreślić, że ustawa będą dotyczyć 
wyłącznie nieruchomości zamieszka-
łych. Nie zmienią się zasady odbioru 
odpadów z od osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, przedsiębiorstw 

i prywatnych instytucji. Właściciele tych 
nieruchomości nadal będą podpisywali 
indywidualne umowy na wywóz śmieci. 

     Będą opóźnienia?

Problemów z wprowadzeniem nowej usta-
wy na pewno nie będą mieć w Pszczynie, 
gdzie za wywóz śmieci gmina odpowiada 
już od 2008 roku. Zadecydowali o tym 
mieszkańcy, którzy drogą referendum 
zgodzili się na płacenie podatku śmiecio-
wego.  -  Efekty wprowadzenia podatku 
były zauważalne od samego początku. 
Ilość tzw. „dzikich wysypisk” zdecydo-
wanie się zmniejszyła. Nikt też nawet 
nie myśli o spalaniu śmieci. W ramach 
opłaty każdy mieszkaniec może wyrzucić 
50 litrów odpadów. Wygląda na to, że 
jest to wystarczające. W 2010 roku � rmy 
wywozowe odebrały o ponad 90 proc. 
odpadów więcej niż w roku 2007.  Ustawa 
wprowadziła porządek, w gminie jest czysto 
i dobrze to zrobiło środowisku – mówi 
Piotr Łapa, asystent burmistrza miasta. 

Rewolucja śmieciowa 
- będzie drożej.
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Od 2008 roku opłata za wywóz śmieci 
w Pszczynie wynosiła 7,50 zł. Po wejściu 
w życie ustawy śmieciowej mieszkańcy 
zapłacą 9,20 zł - jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektyw-
ny i 16 zł za  śmieci mieszane. 

W Katowicach również nie powinno być 
opóźnień. Tam za wywóz śmieci będzie 
odpowiedzialne Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, które jako jedyne 
złożyło swoją ofertę w drugim etapie prze-
targu. Nadal nie wiadomo jednak według 
jakich zasad katowiczanie będą płacić za 
wywóz śmieci. Wydawało się, że wszystko 
zostało ustalone już kilka miesięcy temu. 
Osoby, segregujące śmieci miały zapłacić
14 zł, a 20 zł mieszkańcy oddający odpady 
mieszane. Według projektu każdy lokator 
zapłaciłby za siebie. Tak będzie na pewno do 
końca sierpnia. Później wszystko może ulec 
zmianie. Nowy projekt zaproponowany 
przez prezydenta miasta, Piotra Uszoka 
zakłada, że opłaty będą uzależnione od 
metrażu nieruchomości lub ilości osób ją 
zamieszkujących. Takie rozwiązanie budzi 
wiele kontrowersji.

- Początkowo rozważano wprowadzanie 
w Katowicach stawek uzależnionych od zuży-
cia wody. Miał być to najbardziej wiarygodny 
system pomiaru. Późniejsze postanowienia 
opierały się o ustalanie stawki od ilości osób 
zameldowanych w danym mieszkaniu. Te-
raz powstała zupełnie inna koncepcja, ale 
zaznaczam, że nic nie jest jeszcze przesądzo-
ne. Sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas 
następnej sesji rady miasta, na której radni 
zagłosują nad przyjęciem nowego projektu 
uchwały w sprawie opłat za śmieci, zapropo-
nowanego przez prezydenta – mówi Jakub 
Jarząbek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Katowice. Piotr Uszok chce aby mieszkańcy 
domów i nieruchomości, w których znajdują 
się maksymalnie cztery mieszkania płacili 
„od osoby”. Stawki zmniejszyłyby się do 
12 zł i 20 zł. Osoby zamieszkujące nierucho-
mości o większej ilości mieszkań płaciliby 
natomiast „od metra”. Mówi się o 50 gr za 
metr kwadratowy za śmieci segregowane 

i 82 gr za odpady mieszane. Zmiana spo-
sobu naliczania opłat jest zdecydowanie 
bardziej korzystna dla rodzin. Stracą przede 
wszystkim osoby mieszkające samotnie lub 
w dużych kamienicach. - Rozumiem, że jeśli 

nowy projekt zostanie zatwierdzony, niektóre 
osoby mogą czuć się poszkodowane, ale tak 
naprawdę żaden z wariantów nie będzie zado-
walający dla wszystkich mieszkańców – dodaje 
Jakub Jarząbek. 

Zupełnie inny schemat przyjęły władze Świę-
tochłowic. Tam stawki będą naliczane od oso-
by. Opłaty wyniosą 11,90 zł i 18 zł. - Uważam, 
ze taki wariant jest najbardziej sprawiedliwy. 
Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i na 
tej podstawie zdecydowaliśmy, że ten sposób 
naliczania opłat będzie najodpowiedniejszy 
dla naszego miasta. Gdybyśmy przyjęli model 
katowicki mogłoby to być niewspółmierne z ilo-
ścią produkowanych śmieci. Jedna osoba może 
mieszkać w 90 metrowym lokalu samotnie 
i nie produkować takiej ilości odpadów co, na 
przykład, pięcioosobowa rodzina mieszkająca 
w lokalu o powierzchni 60 metrów kwadra-
towych. Rozumiem jednak, że w Katowicach 
sytuacja może wyglądać inaczej. Taka decyzja 
może wynikać z wielu czynników – wyjaśnia 

Krzysztof Maciejczyk, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Świętochłowice.
W Dąbrowie Górniczej także postawili na 
metodę naliczana od liczby osób zameldowa-
nych w danym lokalu. –  Jesteśmy przygoto-

wani do wprowadzenia zmian. Przetarg został 
zakończony i wygrało go Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej ALBA. Stawki 
to 10 złotych za posegregowane i 15 złotych za 
odpady zmieszane. Mamy nadzieję, że ustawa 
śmieciowa pozytywnie wpłynie na środowisko 
w naszym mieście, ale czy tak się stanie? Czas 
pokaże. Mieszkańcy nie będą mieli problemu 
z segregacją śmieci. Kontenery będą wspólne 
dla kilku budynków mieszkalnych - tak jak 
w większości miast. Na lokatorów nie zosta-
ną nałożone żadne ograniczenia dotyczące 
ilości wyrzucanych śmieci, dlatego nie widzę 
powodu, dla którego mieliby wyrzucać śmie-
ci w innym miejscu niż jest to przewidziane 
– mówi Lucyna Stępniewska z biura praso-
wego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Chorzowscy radni również przyjęli podobne 
stawki. Za śmieci segregowane mieszkańcy 
zapłacą 11 zł, a za niesegregowane 15,50 zł. 
Opłaty będą naliczane „od osoby”. Początko-
wo zakładano, że będą one wyższe, ale uwagi 

na dobro mieszkańców prezydent miasta, 
Andrzej Kotala zdecydował się na zmianę 
cennika. Nieco drożej będzie w Sosnowcu. 
Segregowane 12 złotych, a bez wstępnej, 
domowej selekcji 18 złotych  –  tyle zapłacą 

sosnowiczanie. Radni zdecydowali również, 
że opłaty obejmą wszystkich mieszkańców 
miasta oraz osoby nie będące mieszkańcami, 
ale przebywające dłużej na jego terenie - czyli 
pracujące i świadczące usługi, a także pod-
mioty produkcyjne i handlowe wytwarzające 
odpady komunalne na terenie miasta.

          Plan awaryjny

Mimo że gminy miały półtora roku na 
przystosowanie się do nowych zasad, już 
wiadomo, że w wielu z nich zmiany nie 
zostaną wdrożone we właściwym czasie. 
- Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania 
gmin, we wprowadzaniu zmian ustawowych, 
już teraz wiadomo, że najprawdopodobniej 
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt z nich 
nie zdąży przed 1 lipcem. Aż 65 gmin jest 
jeszcze przed ogłoszeniem wyników prze-
targu, a w 4 złożono zażalenia i trwa tam 
obecnie postępowanie wyjaśniające. To nie są 
optymistyczne dane. W Łękawicy nadal nie 
wszczęto procedury przetargowej. W Jeleśni – 
być może zdążą, choć jest to wątpliwe. Takich 
przykładów jest znacznie więcej. Należy rów-
nież dodać, że niektóre gminy mają zupełnie 
inny pomysł na ustawę śmieciową niż jest to 
przewidziane. Tak jest chociażby w przy-
padku Piekar Śląskich, gdzie nie zamierzają 
przeprowadzać procedury przetargowej 
– mówi Krzysztof Nowak z Wydziału 
Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach.

O tym zadecydował prezydent miasta, 
Stanisław Korfanty. Podjęto również de-
cyzję, że wywozem śmieci w Piekarach 
Śląskich nadal będzie się zajmował Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z usta-
wą, fi rma odpowiedzialna za utrzymanie 
czystości w mieście powinna być wybrana 
drogą przetargu. Oznacza to, że działania 

władz miasta nie są zgodne z prawem. 
- Nasza decyzja jest efektem długotrwałych 
analiz prawnych i technicznych. W naszych 
działaniach kierujemy się przede wszystkim 
troską o mieszkańca, a naszym celem jest to, 
by po 1 lipca nowy system odbioru odpadów 
działał sprawnie. Samorząd podjął decyzję, 
że zadania związane z odbiorem odpadów 
powierzone zostaną Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. . Chodziło nam przede 
wszystkim o uniknięcie chaosu, który już dzi-
siaj możemy obserwować w wielu miastach 
Polski. Rozwiązanie to gwarantuje, że odpady 
nie wylądują gdzieś na dzikich wysypiskach. 
ZGK dysponuje odpowiednim zapleczem 
technicznym oraz potencjałem ludzkim, 
niezbędnym do efektywnego odbioru od-
padów komunalnych. Warto przypomnieć, 
że ZGK z powodzeniem zapewnia odbiór 
śmieci od ok. 90 proc. mieszkańców Piekar 
Ślaskich - mówi Janusz Pasternak, zastępca 
prezydenta Piekar Śląskich.

Na razie nie wiadomo jakie konsekwencje 
poniesie miasto i czy ustawa wejdzie tam 
w życie zgodnie z planem. Za niezorganizo-
wanie przetargu grozi kara od 10 do 50 000 
zł. Sprawa zostanie rozstrzygnięta 1 lipca.

Niepewnie sytuacja wygląda również we 
Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcy miasta 
burzą się, że w wyniku nowelizacji ustawy 
śmieciowej w ciągu najbliższych dni wiele 
osób straci pracę. Zgodnie z jej zapisami, 
w przetargach mogą uczestniczyć spółki 
komunalne, ale jednostki budżetowe 
podlegające samorządom – już nie. Taką 
jednostką są właśnie Służby Komunalne 
Miasta w Wodzisławiu Śląskim, które do 
tej pory odpowiadały za wywóz śmieci 
w mieście. W wyniku wprowadzenia 
ustawy, spółka będzie musiała całkowicie 
zakończyć działalność. Przykład Wodzi-
sławia Śląskiego nie jest odosobniony. 
Ustawa śmieciowa wyraźnie sprzyja 
dużym fi rmom, które są stanie wygrać 
niemal każdy przetarg, oferując bardzo 
niskie ceny. Spowoduje to upadek wielu 
małych fi rm zajmujących się wywozem 
śmieci. Wątpliwe by protesty mieszkań-
ców Wodzisławia Śląskiego odniosły 
jakikolwiek skutek. Można się jednak 
spodziewać większej ilości manifestacji. To 
prawdopodobnie opóźni wprowadzanie 
w życie nowych zasad wywozu śmieci 
- głównie w mniejszych gminach.

Wiele miast z pewnością zdecyduje się 
na plan awaryjny. Do końca roku firmy 
będą działać na tych samych zasadach, 
ale rachunek za ich działalność ureguluje 
gmina. Mieszkańcy nadal będą płacić 
opłatę śmieciową – tyle że miastu. Termin 
wejścia ustawy w życie na pewno się nie 
zmieni. Po pierwszym dniu lipca Inspekcja 
Ochrony Środowiska ma zacząć spraw-
dzać czy samorządy zdążyły zorganizować 
nowy system zarządzanie odpadami. Jeśli 
nie, będą musieli się liczyć z poważnymi 
karami fi nansowymi. 
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Runęła ściana 
kamienicy
Kolejna katastrofa budowlana 
w Bytomiu. Na szczęście straża-
cy przeszukali teren gruzowiska 
i okazało się, że nikt nie ucierpiał. 

Zawaliła się część ściany kamienicy 
przy ulicy Żeromskiego w Byto-
miu. Na miejsce przybyli strażacy, 
policjanci oraz strażnicy miejscy. 
Po zabezpieczeniu terenu rozpo-
częto akcję przeszukania dwukon-
dygnacyjnej kamienicy oraz gruzu 
po zawalonej ścianie. Strażacy 
nie znaleźli w budynku oraz pod 
gruzem żadnych osób. Z ustaleń 
wynika, że ta cześć kamienicy była 
pustostanem. Ewakuowano 17 osób 
znajdujących się w sąsiedztwie bu-
dynku. Teren został zabezpieczony 
i przekazany zarządcy budynku.

Uderzył w dom
Samochód dostawczy zjechał 
z drogi i uderzył w ogrodzenia, 
a następnie w dom. W pojeździe 
zostały uwięzione dwie osoby.

Policjanci otrzymali informa-
cję o nietypowym wypadku 
przy ulicy Mrzygłodzkiej w 
Zawierciu. Interweniować mu-
siała także straż pożarna, Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
25-letni kierowca samochodu 
renault master nie dostosował 
prędkości do panujących wa-
runków na drodze. Zjechał na 
pobocze i uderzył w ogrodzenie 
posesji, a następnie w budynek. 
Strażacy uwolnili dwie oso-
by uwięzione w samochodzie. 
Po opatrzeniu stłuczeń zostali 
zwolnieni do domu. Kierowca 
był trzeźwy. Policjanci wystawi-
li mu mandat i zatrzymali do-
wód rejestracyjny zniszczonego 
samochodu.

Zabójczy upał
Wysokie temperatury mogą być 
groźne nie tylko dla naszego samo-
poczucia, ale również zdrowia i ży-
cia. Upał był bezpośrednią przy-
czyną śmierci kobiety w Zabrzu.
Do tragedii doszło w Zabrzu-Za-
borzu przy ulicy Św. Jacka. 28-latka 
z chłopakiem bawiła się na impre-
zie. Po powrocie do domu, około 

godziny 6 rano mężczyzna poszedł 
do mieszkania, a kobieta została 
w samochodzie. Gdy chłopak obu-
dzi się około 13, zorientował się, że 
nie ma 28-latki. Zaczął jej szukać. 
Poszedł do samochodu i znalazł 
jej ciało. Mężczyzna zadzwonił po 
pogotowie, ale gdy przyjechało na 
miejsce okazało się, że kobieta już 
nie żyła. Prawdopodobnie 28-latka 
zmarła z powodu udaru słonecz-
nego. Znalezione w samochodzie 
ciało kobiety miało aż 45 stopni. 
Sprawę bada Prokuratura Rejono-
wa w Zabrzu. 

Z promilami 
za kółkiem
Kompletną nieodpowiedzialno-
ścią wykazał się 56-latek, który 
prowadził samochód mając pra-
wie dwa promile. W Katowicach 
doprowadził do wypadku z udzia-
łem trzech pojazdów.

Na Drodze Krajowej nr 86 56-letni 
mieszkaniec Katowic, który jechał 
chryslerem voyagerem stracił pa-
nowanie nad pojazdem. Uderzył 
w dwa prawidłowo jadące samo-
chody osobowe. W wyniku zderze-
nia kompletnemu zniszczeniu uległ 
jeden z pojazdów. Szybko okazało 
się, jak doszło do wypadku. 56-letni 
kierowca miał w organizmie prawie 

dwa promile alkoholu. Tylko szczę-
ściu może zawdzięczać to, że nie 
odniósł żadnych obrażeń ciała. 
Policjanci zatrzymali 56-latka. 
Za jazdę pod wpływem alkoholu 
grozi mu kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Obława na 
pseudokibiców
Mimo że od wydarzeń w Gliwi-
cach minęły już dwa miesiące, 
to teraz nastąpiły pierwsze za-
trzymania. Mężczyźni w wieku 
od 17 do 30 lat usłyszeli zarzuty 
udziału w bójce.

W akcji zatrzymania pseudokibi-
ców brało udział kilkudziesięciu 
gliwickich policjantów. To wynik 
bijatyki z 27 kwietnia. Po meczu 
Piasta Gliwice z Legią Warszawa, 
przed stadionem miejskim do-
szło do bójki pomiędzy pseudo-
kibicami. Teraz do dwunastu 
mieszkań kiboli Piasta Gliwice 
wkroczyli policjanci. Zarzuty 
udziału w bójce przedstawiono 
jedenastu osobom. Grożą im kary 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
Funkcjonariusze nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań.

Odmówił jej 
20 zł i dostał 
nożem
Nie była to wielka suma pienię-
dzy, ale wystarczyła, żeby 37-lat-
ka sięgnęła po nóż. Mężczyzna 
trafił do szpitala, a ona może 
trafić teraz do więzienia

Wieczorem w mieszkaniu przy 
ulicy Podgórnej w Bytomiu 
doszło do awantury pomiędzy 
49-latkiem a jego konkubiną. 
Funkcjonariusze znaleźli męż-
czyznę z ranami kłutymi pleców 
i zatrzymali podejrzaną 37-lat-
kę. Doszło pomiędzy nimi do 
sprzeczki, ponieważ bytomianin 
nie chciał jej dać... 20 zł. W trak-
cie kłótni kobieta ugodziła swo-
jego konkubenta nożem w plecy. 
Mężczyzna przebywa w szpitalu 
na obserwacji. Podejrzana nie 
przyznała się do winy. Prokurator 
zastosował wobec niej policyjny 
dozór. Grozi jej do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Śmierć 
motocyklisty
W wypadku zginął 28-letni 
motocyklista z Myszkowa. Do 
tragedii doszło w miejscowości 
Pyrzowice. 

Kolejna śmierć motocykli-
sty w województwie śląskim. 
Według wstępnych ustaleń - 
na zjeździe z autostrady A-1 
w Pyrzowicach - 28-latek ja-
dący motocyklem honda na 
łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem. Mieszkaniec 
Myszkowa uderzył w barierę 
energochłonną. Motocyklista 
wypadł poza jezdnię uderzając 

w przydrożne znaki drogowe, 
a następnie spadł z nasypu. 
W wyniku doznanych obrażeń 
poniósł śmierć na miejscu. Na 
razie nie wiadomo, jakie były 
przyczyny wypadku.

Zderzenie 
z drzewem
Tragedia na drodze w Bytomiu. 
Opel uderzył w drzewo i wpadł 
do rowu. Zginął 46-letni miesz-
kaniec Piekar Śląskich. 

Około godziny 21:50 przy ulicy 
Dąbrowa Miejska w Bytomiu 
miał miejsce wypadek. Poli-
cjanci ustalili, że kierowca opla 
- 46-letni mieszkaniec Piekar 
Śląskich - z nieznanych na razie 
przyczyn zjechał na przeciwległy 
pas drogi i uderzył w drzewo. 
Auto następnie zsunęło się do 
przydrożnego rowu. Strażacy 
musieli rozciąć samochód, aby 
wydostać kierowcę. Załoga ka-
retki pogotowia podjęła akcję 
reanimacyjną. Mężczyzny jed-
nak nie udało się już uratować. 
Okoliczności wypadku wyjaśnia-
ją bytomscy śledczy.

Dziecko 
wypadło z okna
Dramatyczne wydarzenia ro-
zegrały się w jednej z kamienic 
w Będzinie. Dwulatek spadł 
z drugiego piętra..

Do zdarzenia doszło na Placu 
3 Maja w Będzinie. Z okna 
mieszkania na drugim piętrze 
budynku w y padł dw uletni 
chłopiec. Wcześniej dwulatek 
bawił się ze swoim sześcioletnim 
bratem, a opiekę nad dziećmi 
w mieszkaniu sprawowała 53-let-
nia babcia. Wszystko wskazuje 
na to, że prawdopodobnie chwila 
nieuwagi ze strony opiekującej się 
chłopcami babci była przyczyną 
wypadku. Kobieta w chwili zda-
rzenia była trzeźwa. Dwulatek 
dzięki szybkiej reakcji świadka 
zdarzenia, znalazł się pod opieką 
lekarską. Został przewieziony do 
szpitala w Sosnowcu

Zorro 
zaatakował 
policjantów
W Katowicach 16-latek 
w masce Zorro uderzył w tył 
głowy policjanta, zerwał mu 
czapkę i zaczął uciekać. Całe 
zdarzenie nagrywał kamerą 
jego kolega...

Nastolatek wpadł na pomysł 
zrobienia głupiego żartu. 
W masce Zorro na ulicy 
Mickiewicza podbiegł do po-
licjantów. Jednemu z nich ze-
rwał czapkę i zaczął uciekać. 

Policjanci dogonili żartownisia 
obok Superjednostki. Przyznał, 
że chciał wraz z kolegą nakręcić 
film, który następnie umieścił-
by w internecie. Wyszło też na 
jaw, że kilka tygodni wcześniej 
w Rybniku prysnął serpen-
tyną w sprayu w kierunku 

policjantów i w tej sprawie 
toczy się już wobec niego po-
stępowanie. Obaj nastolatkowie 
zostali przekazani opiekunom. 
Odpowiedzą przed sądem 
rodzinnym za naruszenie 
nietykalności cielesnej funk-
cjonariusza publicznego



www.kurierpolski24.pl 11Porady

Latem szczególnie dbamy o włosy, 
stosując najróżniejsze sposoby, aby 
wyglądać modnie i by fryzura dopeł-
niała fantastycznego wyglądu. O włosy
warto dbać chodząc co jakiś czas do 
dobrego fryzjera, który je fachowo 
podetnie, a także stosując różnorodne 
odżywki  i maseczki, ale też wykorzy-
stując środki, które zapewniać mają 
właściwe ułożenie włosów. 

W  sezonie letnim zazwyczaj po-
ważnym problemem jest to, że przy 
wysokich temperaturach włosy  pięknie 
uczesane mogą najzwyczajniej w świecie 
oklapnąć i zamiast efektownego „boba” 
na głowie mamy „przylizanie” skła-
dające się z nieestetycznie spoconych 
kosmyków. 

Fryzjerki radzą, by latem podczas 
mycia włosów nie stosować zbyt dużej 
ilości środków upiększających, a nawet 
aby powstrzymać się w ogóle od nałoże-
nia odżywki, zwłaszcza tej, którą stosuje 
się bez spłukiwania. Jeśli już koniecz-
nie chcemy zastosować  maseczkę do 
włosów to w upalne dni lepiej nałożyć 
ją tylko na końcówki, ewentualnie  
do połowy włosów, unikając grubej 
warstwy  nakładanej bezpośrednio na 
głowie, gdyż u nasady włosów  nadmier-
nie się one przetłuszczają i najszybciej 
pot może zmieszać się z kosmetykiem, 
powodując podrażnienie, a w konse-
kwencji nawet  łupież. 

Aby  włosy po umyciu szampo-
nem wyglądały ładnie, warto pa-
miętać, że szampony na upalne dni 
powinny być lekkie (chyba że mamy 
włosy wyjątkowo suche i  sianowate,  
do których ujarzmienia jest niezbęd-
ne nieco substancji natłuszczających 
i nawilżających). 

Warto rozważyć również odsta-
wienie używanego często w innych 
porach roku lakieru do włosów, który 
ma utrwalić fryzurę, gdyż w upalnym 
słońcu może jedynie obciążyć włosy.    
Metodą znaną  i polecaną przez 
zwolenników naturalnych sposobów 
pielęgnacji było stosowanie do wło-
sów piwa, w charakterze utrwalacza 

fryzury. Po umyciu szamponem (ale 
bez odżywki) można spryskać podsu-
szone lekko włosy piwem. Jeśli planu-
jemy zakręcenie  pasemek na wałki to  
nierozcieńczonym piwem utrwalimy 
loki, z których możemy upiąć potem  
niezwykle modnego tzw. „niedbałego 

koka”. Jedynym problemem może być 
nieprzyjemny zapach piwa, którym 
spryskamy włosy po umyciu, dlatego 
lepiej jest stosować tę metodę  kilka 
godzin przed planowanym wyjściem.

(Ewa Brol)

Piwny sposób na piękne włosy Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Jeśli postąpisz według wskazówek 

Wagi, to uda się ocalić przynajmniej część tego, 
co tak pracowicie przygotowaliście. Odłóż 
o kilka dni termin podjęcia ostatecznej decyzji. 
Teraz liczy się również twoja dyspozycyjność.

Ryby 21.02. – 20.03.
Po tym co zaszło, powinieneś do-

brze zastanowić się nad dalszą zgodą na 
taki układ. Odłóż na później roztrząsanie kto 
był bardziej czy mniej winien. Teraz postaraj 
się pomóc Pannie – w ten sposób spłacisz
dług wdzięczności.

Baran 21.03. – 20.04.
Spodziewaj się wizyt przyjaciół – ale po-

staraj się, tym razem, nie przesadzić z wielkością 
zakupów. Teraz lepiej mniej jeść. Zadbaj o równo-
wagę i sam pojedź w odwiedziny.

Byk 21.04. – 21.05.
W tych dniach przyda się twój wypo-

częty umysł. Zbliża się czas negocjacji, a nie-
których uczestników znasz już z poprzednich 
spotkań. Wodnik czeka na wiadomość od cie-
bie, a ty wciąż udajesz, że ciebie to nie dotyczy.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
W poniedziałek będziesz musiał wstać 

wcześniej niż zwykle, dlatego przełóż tradycyjne 
spotkanie. Jeszcze raz sprawdź, czy masz już 
wszystkie wymagane dokumenty – do środy zdą-
żysz jeszcze załatwić parę spraw.

Rak 22.06. – 22.07.
Musisz poczekać do poniedziałku 

i uzupełnić brakujące dane. Twoi bliscy po-
mogą ci tam, gdzie to możliwe, ale większą 
część pracy będziesz musiał wykonać sam. 
Uważaj, żebyś się nie przeliczył.

Lew 23.07. – 22.08.
Przed tobą, po kilku spokojnych 

dniach, czas twardych zmagań. Przypomnij 
sobie co w podobnej sytuacji powiedział
kiedyś znajomy Strzelec. Sekret tkwi również, 
jak wiesz, w planowaniu. Tydzień zakończą 
wycieczki do ciekawych miejsc.

Panna 23.08. – 22.09.
Seria wieczornych telefonów pozbawi 

cię złudzeń co do bezinteresowności nie-
których znajomych. W przyszłym tygodniu 
doprowadzisz do końca porządkowanie
swojego lokum – już niedługo przekonasz się, 
że naprawdę było warto.

Waga 23.09. – 23.10.
To, co udało się ostatnio zaoszczę-

dzić, przyda się bardzo pod koniec tygodnia 
– takich wizyt nigdy nie da się przewidzieć. 
Planuj dokładniej swoje zawodowe spotka-
nia. Twoja rozmowa z Baranem nie dojdzie 
w tym tygodniu do skutku.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Uważaj – twój brak inicjatywy za-

raźliwie działa na wszystkich. Daj wreszcie 
wiążącą odpowiedź – inaczej wpakujesz się 
w niepotrzebne koszta. Możesz teraz częściej 
spotykać się ze znajomymi - na świeżym
powietrzu.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
Musisz pogodzić się z tym, że twój ad-

res, czy numer telefonu są dostępne bardziej 
niż byś sobie tego życzył. Nie ma więc sensu 
zastanawiać się dłużej nad tym, kto tym ra-
zem przekazał „namiary” na ciebie.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Musisz jeszcze szybko przekazać wia-

domości zainteresowanym osobom. Niestety 
twoi znajomi pojadą na szkolenie bez ciebie. 
W zamian za to, ty będziesz mógł nadro-
bić biurowe zaległości. Postaraj się dobrze
wyglądać w sobotę.
                                                     
                                                        Hogatha
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W letnim upale dbanie o czystość 
jest niezwykle istotna i to zarówno 
w mieszkaniach w bloku, w kamie-
nicach, domkach jednorodzinnych, 
jak i w domkach letniskowych czy 
altankach działkowych  (oczywiście, 
o ile mamy w nich  podłączone sa-
nitariaty).  Do czyszczenia  zabru-
dzonych kranów i porcelanowych 
lub metalowych zlewów najlepsze są  
mleczka do czyszczenia albo wybie-
lacze takie jak np. Ace czy Clorox. 

Jednakże są osoby, które starają się 
zminimalizować użycie w warun-
kach domowych silnych środków 
chemicznych, dlatego też zastępują je 
metodami bardziej „ekologicznymi”, 
a więc bardziej  naturalnymi. Takim 
środkiem, który cieszy się wśród 
proekologicznie nastawionych osób 
jest ocet, w przeszłości stosowany  
przez nasze  mamy i babcie, które nie 
miały do dyspozycji szeroko rekla-
mowanych nowoczesnych środków  

czyszczących. Ocet, czyli wodny 
roztwór kwasu octowego najlepiej 
o wysokim stężeniu (10 procentowy),  
podobnie jak spirytus kosmetyczny 
wykorzystywany był przez gospo-
dynie domowe od dawna i  - o czym 
doskonale wiedzą oglądający kablów-
kę  - pojawiał się często w  angielskiej 
wersji programu „Perfekcyjna Pani 
Domu” Anthea Turner, która zalecała 
go niemal wszystkim do czyszczenia 
kranów,  zlewów, kuchenek, a nawet 
toalet. W mniejszych lub większym 
rozcieńczeniu octu z zimną wodą 
używać go można  także do toalet. 
Zdumiewającym, choć wypróbo-
wanym przez młode panie domu 
środkiem do mycia toalet jest także 
… Pepsi – Cola lub  Coca - Cola. 

– W telewizyjnym programie 
widziałam jak do brudnej toalety 
prowadząca wlewa  starą Coca- Colę 
z takiej dużej plastikowej butelki, 
mówiąc, że taki napój, który już  jest 
przeterminowany i nie nadaje się do 
picia można wykorzystać. Wydawa-
ło mi się to niemożliwe - opowiada  
Barbara  z Katowic, która zawodowo 
zajmuje się sprzątaniem. – W pracy 
dotąd nie musiałam wykorzystać ta-
kiej metody, bo dostaję środki czystości 

i  nimi sprzątam, ale w domu nie 
zawsze mam je pod ręką i nie zawsze 
mam tyle pieniędzy, żeby kupić dro-
gi płyn czy proszek do czyszczenia. 
Zdarzało się, że wykorzystywałam do 
tego celu stare szampony, wlewając je 
do muszli klozetowej i potem jak się 
pieniło to szorowałam szczotką aż 
zeszły brudy. Ale szampon  jest dobry 
jak toaleta nie jest zbyt brudna i raczej 
jak mi zależy, żeby w łazience ładnie 
pachniało, a nie mam odświeżacza 
ani  specjalnej kostki. Jak toaleta jest 
bardzo brudna, to zwykle stosuję 
ACE, a jak nie mam,  to ocet, który 
rozrobiony z wodą nalewam  do  
muszli.  Tak się kiedyś zdarzyło, że 
jak nie miałam nic innego, to spró-
bowałam tej coli i nalałam do muszli 
większą część butelki, której dzieciaki 
nie wypiły. I skutek był taki, że się 
odczyściło, co mnie bardzo zdziwiło. 
Ja czasem oglądam telewizyjne rady 
na „kablówce”  i  wypróbowuję czy mi 
się przyda w życiu. Często są to same 
głupoty, ale to akurat się sprawdziło. 
Podobno można wlewać do brudnej 
muszli roztwór z tabletek aspiryny, 
ale tego nie próbowałam, więc po-
lecić nie mogę –  mówi pani Basia. 
(Ewa Brol)

Jak wyczyścić sanitariaty
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Każdy rodzic, który spodzie-
wa się narodzin swojej pociechy 
oprócz wielkiej radości i wycze-
kiwania, zastanawia się jakie pra-
wa pracownicze mu przysługują 
z tytułu narodzin dziecka.  

W dniu 1 września 2013 r. 
wejdą w życie projektowane 
zmiany przepisów regulujących 
uprawnienia pracownicze, mające 
umożliwić obojgu rodzicom sko-
rzystanie z płatnego urlopu przez 
okres jednego roku, w związku 
z urodzeniem się ich dziecka, albo 
przez okres dłuższy niż jeden rok, 
w związku z jednoczesnym uro-
dzeniem się większej liczby dzieci. 
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W celu lepszego zobrazowania 
łącznego okresu wskazanych powy-
żej urlopów, jako przykład można 
wskazać kobietę, która urodzi jedno 
dziecko, w związku z czym będzie 
mogła skorzystać maksymalnie 
z 20 tygodni podstawowego urlopu 
macierzyńskiego oraz z 6 tygodni 
dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, jak również z 26 tygodni 

tzw. urlopu rodzicielskiego. W su-
mie, więc będzie takiej pracownicy 
przysługiwało maksymalnie 52 
tygodnie urlopu. Jak już było wska-
zane powyżej proponuje się określić 
jeden wymiar takiego urlopu do 26 
tygodni. 

Projekt nie przewiduje zróżni-
cowania wymiaru urlopu rodzi-
cielskiego w zależności od liczby 

dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie. Natomiast przewiduje 
się przyjęcie zasady, zgodnie z któ-
rą korzystanie z urlopu rodziciel-
skiego byłoby możliwe wyłącznie 
bezpośrednio po wykorzystaniu 
pełnego wymiaru dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego. Z urlopu 
rodzicielskiego mogliby korzystać 
pracownica-matka dziecka, a także 

pracownik-ojciec dziecka.
Ze względu na proponowany, 

stosunkowo długi wymiar tego 
urlopu, projekt zakłada możliwość 
korzystania z urlopu rodzicielskie-
go jednorazowo albo w częściach, 
nie więcej niż trzech, z których 
każda nie mogłaby być krótsza niż 
8 tygodni, przypadających bezpo-
średnio jedna po drugiej. 

Jeśli projektowane zmiany wej-
dą w życie w obecnej formie będzie 
to ukłon ustawodawcy w stronę 
młodych rodziców.

Dominika Widera
radca prawny
Widera & Widera Kancelaria Radców 
Prawych sp.p.
ul. Staromiejska 2/4,
40-013 Katowice

Zmiany w uprawnieniach pracowni-
czych związanych z rodzicielstwem

Dzięki opisanym zmianom w ustawie rodzice będą mogli skorzystać z urlopu składającego się z trzech części:

Tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego, który obecnie wynosi oraz nadal będzie wynosił:

- 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
- 33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
- 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
- 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który od dnia wejścia w życie zmiany będzie wynosił:
- do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

- do 8 tygodni -   w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Tzw. urlopu rodzicielskiego, który będzie wynosił do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie.

Opalaj się bezpiecznie
Nie od dziś wiadomo, że słońce ko-
rzystnie wpływa na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Piękna opalenizna 
jest natomiast najlepszą pamiątką 
jaką można przywieźć z urlopu. 
Nie zapominajmy jednak, że zbyt 
intensywne opalanie się, może do-
prowadzić do powstania oparzeń, 
a nawet udaru słonecznego. Aby 
plażowanie było przyjemne i bez-
pieczne, należy odpowiednio się do 
niego przygotować.

  Chroń swoją skórę

Przede wszystkim należy unikać 
wystawiania się na promienie sło-
neczne między godziną 11.00 a 15.00. 
W przypadku zauważenia objawów 
poparzenia słonecznego (nadmier-
ne zaczerwienienie, pęknięcia lub 
łuszczenie się skóry) powinno się 
na jakiś czas zrezygnować z opa-
lania. Nie zapominajmy również 
o stosowaniu kremów ochronnych. 
Gdy ciało jest wystawione na słońce 

powinno się je smarować co dwie 
godziny i ponawiać tę czynność po 
każdej kąpieli. Olejki z poprzedniego 
sezonu wyrzućmy do kosza. Nawet 
jeśli nie uległy przeterminowaniu, 
to ich skuteczność nie jest już taka 
jaka być powinna. Skórę należy 
chronić również podczas długiej 
podróży samochodem. Szyby 
w niewielkim stopniu zatrzymują 
promienie słoneczne. Pamiętajmy 
również o nakryciu głowy i okula-
rach słonecznych.

  Pij dużo napojów

Wraz ze wzrostem temperatury 
rośnie również nasze zapotrzebo-
wanie na spożycie płynów. Wzrasta 
ono średnio z dwóch do trzech, 
albo nawet nawet czterech litrów 
dziennie. Ma to związek między 
innymi z nadmierną potliwością 
ciała. W ten limit wlicza się nie tyl-
ko woda, ale wszystkie spożywane 
w ciągu dnia płyny – również te 
zawarte w warzywach, owocach, 
zupach, sokach i wszelkie inne na-
poje. Należy unikać natomiast kawy, 
alkoholu i napojów gazowanych 
zawierających kofeinę – te sprzyja-
ją odwodnieniu.

  Uważaj na leki

Przed wyjściem na plażę należy do-
kładnie zapoznać się z treścią ulotek 
zażywanych przez siebie leków. 
W szczególności antybiotyków, table-
tek antykoncepcyjnych, preparatów 
uspokajających, leków antydepre-
syjnych i przeciwcukrzycowych. Te 
środki przy kontakcie z promieniami 
słonecznymi mogą przyczynić się do 
powstawania trwałych uszkodzeń 
skóry lub spowodować reakcje aler-
giczne. Dla pewności warto porozu-
mieć się z lekarzem lub farmaceutą. 
Szczególną ostrożność powinni 
zachować alergicy, którzy są najbar-
dziej narażeni na negatywne skutki 
promieniowania ultrafi oletowego.

  Co za dużo
     to niezdrowo

Najważniejsze podczas opalania 
jest jednak zachowanie zdrowego 
rozsądku. Zbyt częste wystawianie 
się na słońce i nie stosowanie się do 
zaleceń lekarzy może prowadzić 
nie tylko do negatywnych konse-
kwencji zdrowotnych, ale również 
do uzależnienia. Należy również 

pamiętać, że brązowienie skóry jest 
reakcją obronną organizmu na pro-
mieniowanie ultrafi oletowe, które 
osłabia zdolność skóry do regene-
racji. To może prowadzić do szyb-
szego starzenia się, a w niektórych 

przypadkach grozi nowotworem. 
Jeżeli chcemy zatem cieszyć się 
zdrową i trwałą opalenizną oraz 
dobrym samopoczuciem pamiętaj-
my o jednej prostej zasadzie – co za 
dużo to niezdrowo! (TB)
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Usługi  fryzjerskie
W DOMU KLIENTA
32 241 47 46

697 143 799

 parkietów
 desek
 schodów

CYKLINOWANIE 
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Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  LOKALNY
 KRAJOWY 

MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653
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Rozwiązanie konkursu
Poprawna odpowiedź to:
„Samodzielnie w domu”. 

Wśród wielu przysłanych kartek 
wylosowaliśmy zwycięzcę. 

Jest nim 
Pani Agnieszka Augustyn z Katowic

Poszukujemy Dziennikarza 
 Wymagana duża samodzielność. 

 Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów. 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: zarzad@mediagold24.pl

lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI

 Chcesz sprzedać lub wynająć 
mieszkanie lub dom? Zadzwoń 
tel.32 203 75 97, 603 24 23 44 DOM

 Sprzedam mieszkanie 2-pok, 
ul.Złota blisko Parku Śląskiego,
40m, parter, balkon, co, 128tys. 
Tel.: 603 24 23 44 DOM

 Sprzedam mieszkanie 2-pok, 
ul.Słoneczna, VIIp, balkon, co, 140tys. 
Tel.: 603 24 23 44 DOM

 PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne miesz-
kanie dwupokojowe w Katowicach na ul. 
Kantorówny. Tel. 604 500 812

 Do sprzedania dom wolnostojący, 
dwukondygnacyjny usadowiony na 
działce ok.500m2.   Tel. 603 242 344

 Oferujemy do sprzedaży mieszkanie 
usytuowane na piątym piętrze w bloku 
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881

  Oferujemy do sprzedaży mieszkania 
o pow. 75mkw położone na os. Odro-
dzenia w Katowicach Piotrowicach. 
Tel. 790 800 206 

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

 Mieszkanie trzypokojowe o po-
wierzchni użytkowej 63 m2 drugie 
piętro w  bloku Dąbrowa Górnicza. 
Tel. 506 232 936 

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Sprzedam Nissan Primera
Tel. 516 303 594

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

 Sprzedam zadbanego opla corse.
Tel. 661 686 098  

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

 Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI 
(5 4K M) (d r ug i  wła śc ic ie l).
Tel. 504 852 826.

P R A C A

  Poszukujemy osoby z doświadcze-
niem do pracy w biurze nieruchomości 
w Katowicach, Tel. 603 242 344 

 Zatrudnię Kucharza lub Kucharkę 
z doświadczeniem. Tel. 32 7636322 

 Poszukuję do stałej współpracy do-
świadczonych krawcowych z woj. Ślą-
s k i e g o  l u b  M a ł o p o l s k i e g o .
Tel. 730-148-460 

 Zatrudnię pracownika z prawem 
jazdy kat. B na stanowisko telemonter. 
Tel. 506 106 626 

 Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie 
sportowym. Tel. 602 326 045  

 Poszukuję telemarketera,telemarke-
terki z terenu woj. śląsk iego.
Tel. 503 088 116.

 Szukamy energicznych pracowni-
ków do pracy w fi rmie fi nansowo-praw-
nej. Tel. 516 187 725.

 Firma z Poznania zatrudni do prac 
budowlanych. Tel. 607-044-750.

 Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu 
zatrudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki fi nanso-
we. Tel. 512 375 820

 Praca dla murarzy w Warszawie, dla 
zainteresowanych więcej informacji 
telefonicznie po godz. 15:15.
Tel. 793 088 470

 Zatrudnię solidne osoby do rozkle-
jania ulotek na terenie całego Śląska od 
poniedziałku do soboty od 8-14. 
Tel. 515 875 463 

lacji  tel. 513-367-700U S Ł U G I

 Pranie, czyszczenie dywanów, wy-
kładzin. Korzystamy z maszyn KAR-
CHER. Tel. 605-120-916

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

 FRYZJER  - wizy ty domowe. 
Tel. 32 241 47 46 (śluby, wesela, inne okazje)

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

 DIVA NAILS  KOSMETYKA STY-
LIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne 
ceny Katowice Piotrowice. Tel.665 535 489

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

 Meble kuchenne, biurowe,szafy na 
dowolny wymiar, garderoby oraz zabu-
dowa wnęk. Tel. 602 608 749 

 Zapewniamy profesjonalny montaż, 
przegląd klimatyzacji i wentylacji
Tel. 513-367-700

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

 Malowanie domów – elewacja, 
tynki, docieplenia i inne prace remon-
towe, tel. 793-959-540
 
lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Sprzedam piekarnik do chleba LIDL 
SILVERCREST NOWY GWARAN-
CJA. Tel. 608 017 108

 KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIW-
NE: ETYKIETY, PODSTAWKI, RE-
KLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369 

 Sprzedam odbiornik szerokopasmo-
wy AOR AR-mini 700zł Katowice 
e-mail: dr1126@vp.pl 

 Zabytkowy gramofon, nakręcany, 
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby, wersja 
podróżna. Cena: 500zł . Tel. 607 311 444

 Sprzedania akordeon w bardzo do-
brym stanie Weltmeister Amigo 80 
b.3ch.kol.perłowa wiśnia. Cena: 850 zł. 
Tel. 535 284 107

 Sprzedam Starą Maszynę do Szycia 
LADA stan dobry, całkowicie sprawna. 
Cena: 70 zł. Tel. 500 283 799

PIZZA NA 
TELEFON 662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl
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R ozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 01.07.2013 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 35 numerze Kuriera Polskiego. 

P oprawne hasło krzyżówki z nr 31 to „Praca jest miarą wartości”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Dominika Lepiarz z Koziegłów.
P oprawne rozwiązanie rebusu z nr 31 to „Menopauza”. Zwycięzcą została Pani Joanna Kulik z Chorzowa.
P o odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Kultura

                                                                   Rebus

 

Krzyżówka

• coco-glukozydy - substancja kondycjonująca skórę 
 pochodzenia naturalnego

   - zapewnia optymalne efekty aplikacyjne
   - obniża odtłuszczający wpływ środków myjących
   - skutecznie nawilża i zapobiega wysuszaniu naskórka
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POZIOMO: 1-ustrój w dawnej rosji, 5-państwo w pirenejach, 8-zach,część wysp marshalla, 9-jakobinka, 11-azjaatycka 
kuzynka suma, 12-mrówki indomalajskie, 15-trzeba,ofi ara u dawnych słowian, 17-kamizelka ratunkowa, 20-włókno łykowe,                                                
21-papuga zielona z nowej zelandii, 24-czaple pióro, 25-znawca budowy organizmu, 28-naczynie bednarskie, 29-niedołęga, 
23-konopie manilskie, 33-podniosły ton mowy, 36-samica wilka, 39-baza,punkt oparcia, 42-wyżyna na ukrainie, 43-mit.
Babil.-Asyr. Bogini miłości, 45-ptak budujący wiszące gniazda, 46-zwierzę z długa szyją, 47-teren na uprawę kwiatów i drzew.

PIONOWO:  1-bibelot, 2-renifer, 3-gościniec, 4-kłoda, 5-kochanka nerona, 6-doza, 7-pług, obsypnik, 10-ojczyzna odyseusza, 
13-brat  mojżesza, 14-chaos, bezład, 16-wąż dusiciel, 17-pasza dla bydła, 18-proso japońskie, 19-pniak, karcz, 21-chłop wielkoruski, 
22-kaft an, 23-chroni przed deszczem, 26-przesunięcie na wyższe stanowisko, 27-dopływ rzeki odry, 30-miasto na sumatrze, 
31-dolna część pieca hutniczego, 34-„psie wyspy” 35-opoka, 37-wezwanie  z poczty, 38-dawniej karty pozostawione na pomoc, 
40-koc, 41-zapora, 44-ang. jedn. powierzchni gruntów

Roztańczony Bytom
Już 30 czerwca rusza 20. 
Międzynarodowa Konferencja 
Tańca Współczesnego i Festiwal 
Sztuki Tanecznej. W ramach im-
prezy organizowanej w Śląskim 
Teatrze Tańca w Bytomiu odbę-
dą się prezentacje festiwalowe, 
Międzynarodowe Warsztaty Tańca, 
Warsztaty Terapii przez Ruch, Mała 
Konferencja Tańca, Warsztaty 
Tańca dla Seniorów. Tegoroczną 
gwiazdą festiwalu będzie zespół 
Ultima Vez z Belgii.
 

Podczas imprezy będzie można 
zobaczyć zarówno występy świato-
wych gwiazd, jak i początkujących 
tancerzy. Odbędą się również warsz-
taty m.in. z współczesnego jazzu, 
tańca brzucha, hip-hopu, a nawet 
z jogi. Najciekawiej zapowiada się 
natomiast kurs tańca afrykańskiego 

prowadzony przez Assan Konte z 
Senegalu. Na zakończenie imprezy 
odbędzie się pokaz przygotowany 
przez uczestników warsztatów.

PROGRAM IMPREZY:
30.06.2013 (niedziela), godz. 19:30
POLSKI TEATR TAŃCA (Polska)
„Minus 2”
1.07.2013 (poniedziałek), godz. 19:30
FOLKWANG TANZSTUDIO (Niemcy)
“s of Rain in perfect Days of June”
2.07.2013 (wtorek), godz. 19:30
TOMER ZIRKILEVICH GROUP 
(Izrael) „Auf Wiedersehn“ 
– PREMIERA
ANNA PIOTROWSKA (Polska)
„Gigi Mangia”
3.07.2013 (środa), godz. 19:30
LUBELSKI TEATR TAŃCA (Polska) 
„hello kitty”
4.07.2013 (czwartek), godz. 19:30
ROBERT PRZYBYŁ (Niemcy/Polska)
„With your GUTS”
JENS BJERREGAARD (Dania)
“Simple moves”
5.07.2013 (piątek), godz. 19:30
YOSSI BERG & ODED GRAF (Izrael) 
„Heroes“
6.07.2013 (sobota), godz. 19:30
ULTIMA VEZ (Belgia)
„What the body does not remember”

7.07.2013 (niedziela), godz. 19:30
MUFMI TEATR TAŃCA (Polska)
„Karmienie”
PIOTROWSKA & CHITRUSZKO 
(Polska)„Przy Przy”.

Dookoła świata
Festiwal Muzyki wiata „Ogrody 
Dźwięków” odbędzie się między 28 
a 30 czerwca. W ciągu trzech dni 
będzie można posłuchać muzyki z 
różnych zakątków świata nie opusz-
czając Katowic. Na muzyczną po-
dróż zapraszają Centrum Kultury 
Katowice oraz Jazz Club Hipnoza.
- Zaproszeni artyści to muzyczni 
wędrowcy i odkrywcy. Przemierzają 
szlaki muzycznych tradycji basenu 
Morza Śródziemnego, zapuszczają się 
w labirynty dźwięków z Bałkanów, 
nasłuchują melodii płynących ze 
wschodu Europy albo zanurzają się 

w głąb historii w poszukiwaniu mu-
zycznych korzeni. Ich muzyka to 
często wynik spotkania ponad po-
działami – etnicznymi, językowymi, 
kulturowymi. Turcy grają w jednym 
z zespole z Niemcami i Holendrami. 
Marokańczycy tworzą grupę
z Węgrami. Każdy wnosi swój rytm, 
swoje instrumenty, swoje melodie za-
słyszane w dzieciństwie – informują 
organizatorzy.
Usłyszymy również tradycyjne pie-
śni polskie i białoruskie śpiewane 
przy akompaniamencie dźwięków 
elektronicznych. Entuzjastów muzy-
ki bałkańskiej na pewno ucieszy wy-
stęp kwartetu Arifa – artystów łączą-
cych tradycyjną muzykę Bałkanów 
i Bliskiego Wschodu z jazzem i mu-
zyką współczesną. Fani niespoty-
kanych brzmień na pewno nie będą 
zawiedzeni.    (TB)

PROGRAM  IMPREZY:

Piątek, 28 czerwca 2013
19.30 VLADIMIRSKA - Podcienia 
Centrum Kultury Katowice
21.00 CHALABAN - Podcienia 
Centrum Kultury Katowice
22.30 POŁUDNICE - Jazz Club 
Hipnoza
Sobota, 29 czerwca 2013
19.00 TRANSKAPELA - Podcienia 
Centrum Kultury Katowice
20.45 KARIMA NAYT - Podcienia 
Centrum Kultury Katowice
22.30 MOISHE MOISHE 
MOISHELE - Jazz Club Hipnoza

Niedziela, 30 czerwca 2013
19.00 ADAM STRUG KOMPANIA 
- Podcienia Centrum Kultury 
Katowice
20.45 ARIFA - Podcienia Centrum 
Kultury Katowice
22.30 LAS MIGAS - Jazz Club 
Hipnoza.
Bilet wstępu na wszystkie koncerty 
danego wieczoru – 5 zł (do kupienia 
w punktach Ticketportal oraz bezpo-
średnio przed koncertami). 
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CZEKOLADOWY PEELING MYJĄCY

gruboziarnisty z masłem kakaowym; aktywność peelingująca + hydromasaż nieregularne kształty mikrogranulek

SUBSTANCJE AKTYWNE
• oleum cacao – masło kakaowe
- zapewnia wysoką biozgodność ze skórą
- działa renatłuszczająco
- doskonale odżywia
- skutecznie zapobiega wysuszaniu naskórka



Profesjonalny klub musi posiadać nowo-
czesny obiekt. Jednak samo wybudowa-
nie stadionu obecnie już nie wystarczy, 
żeby przyciągnąć na każdy mecz kibiców. 
Przekonano się o tym między innymi we 
Wrocławiu i w Gdańsku, gdzie stadiony 
rzadko kiedy wypełniają się chociaż do 
połowy. Przez to nie zarabiają na swoje 
utrzymanie i przynoszą straty. Dlatego 
niezwykle ważne jest dopasowanie bu-
dowanego obiektu do realiów panujących 
w mieście i klubie. Dużą rolę odgrywają 
też działania marketingowe, które mają 
przyciągnąć fanów na trybuny. 

Gliwice dały przykład

Jeszcze niedawno ligowe obiekty na Ślą-
sku pamiętały minioną epokę, a plany 
budowy nowych były na etapie projek-
tów. W związku z tym na stadionach 
kluby miały ograniczoną ilość miejsc ze 
względów bezpieczeństwa. Teraz powoli 
się to zmienia. Głównie dzięki samorzą-
dowcom, którzy nareszcie postawili na 
rozwój sportowej infrastruktury. Jako 
pierwsze w województwie śląskim nowy 
stadion postanowiły wybudować Gliwi-
ce. Obiekt przy Okrzei, który powstał 
w niespełna rok ma pojemność ponad 10 
tysięcy miejsc, z możliwością poszerzenia 
widowni o kolejne 5 tysięcy. Stadion jest 
w pełni zadaszony, wyposażony w system 
podgrzewania murawy i sztuczne oświe-
tlenie. Koszt inwestycji wyniósł około 54 
miliony zł.

Mimo że stadion w Gliwicach często jest 
wyśmiewany przez kibiców przeciwnych 
drużyn za swoją pojemność oraz kształt, to 
obecnie w zupełności spełnia oczekiwania 
działaczy Piasta. Piłkarze Marcina Brosza 
mają za sobą najlepszy sezon w historii 
klubu zakończony awansem do europej-
skich pucharów. Nawet bardzo dobre wy-
niki sportowe nie sprawiły, by na stadionie 
chociaż raz pojawił się komplet widzów. 
Średnia frekwencja na meczach Piastunek 

wyniosła prawie 6 tysięcy. To jednak nie 
martwi prezesa klubu, który zdaje sobie 
sprawę, że na wszystko przyjdzie czas.
- Przed laty na stadionie było tysiąc miejsc 
i tylu właśnie kibiców przychodziło na na-
sze mecze. Graliśmy też przez jakiś czas 
w Wodzisławiu Śląskim i podobna liczba 
fanów jeździła na spotkania Piasta. Zrobić 
z tysiąca dziesięć tysięcy – to bardzo duży 
postęp. Dajemy sobie dwa-trzy lata, aby 
zapełnić ten stadion. Ilość akcji marke-
tingowych jest gigantyczna. Piłkarze nie 
tylko trenują i grają swoje mecze, ale także 
chodzą po szkołach, każdą odwiedzili już 
kilkukrotnie, bywają też w domach dziecka, 
przedszkolach. Porównując z tym, co było 
kilka lat temu, ilość wyjść zewnętrznych 
wzrosła o kilka tysięcy procent – tłumaczył 
w programie Cafe Futbol Jarosław Koło-
dziejczyk, prezes Piasta Gliwice. 

Trwają prace w Zabrzu

Na nowy stadion z niecierpliwością cze-
kają już w Zabrzu. Przez budowę nowego 
obiektu Górnik musi grać na razie przy 
widowni ograniczonej do 3 tysięcy osób. 
Pierwszy etap prac obejmuje wykonanie 
głównie dwupoziomowych, zadaszonych 

trybun na około 24 tysiące miejsc z trzech 
stron boiska. Koszt pierwszej fazy mo-
dernizacji wyniesie ponad 190 milionów 
zł. - Zakończenie prac budowlanych ma 
nastąpić do 30 listopada 2013 roku. Po 
tym terminie realizowane będą odbiory 
techniczne obiektu. Trwa to zazwyczaj 
dwa-trzy miesiące – wyjaśnia Ludmiła 
Hernik ze spółki Stadion w Zabrzu. Jeżeli 
więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to piłkarze 14-krotnego mistrza Polski 
pierwsze spotkanie na zmodernizowa-
nym obiekcie rozegrają już w rundzie 
wiosennej. Wtedy pozostanie już tylko 
dobudowanie trybuny głównej. Docelowo 
na stadionie ma być do dyspozycji kibiców 
prawie 32 tysiące miejsc siedzących. Dla-
tego działacze z Zabrza już teraz powinni 
się zastanowić, jak przyciągnąć „nowych” 
kibiców na Roosevelta. 

Nowoczesny obiekt zapragnęło mieć też 
Podbeskidzie Bielsko-Biała. Inwestor, 
czyli Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
wyłoży na ten cel ponad 90 milionów zł. 
Wszystkie miejsca znajdą się pod dachem. 
Stadion będzie mógł przyjąć ponad 15 
tysięcy widzów i będzie także do dyspo-
zycji drugiego bielskiego klubu – BKS-u 

Stali. Budowa – podobnie jak w Zabrzu 
- przebiega w sposób umożliwiający 
rozgrywanie meczów. Nowy stadion ma 
zostać otwarty pod koniec 2014 roku, ale 
niewykluczone, że nastąpi to wcześniej. 
Jak informuje bielski magistrat, pracę 
przebiegają sprawnie i do końca roku 
obie trybuny - północna i południowa - 
powinny być gotowe i przykryte dachem. 

Nowy stadion, który pomieści ponad 15 
tysięcy widzów jest również budowany 
w Tychach. To dowód, że nie tylko kluby 
z ekstraklasy chcą posiadać nowoczesne 
piłkarskie areny. I-ligowy GKS z powodu 
budowy swoje mecze musi rozgrywać 
w Jaworznie, ale warto poczekać na efekt 
końcowy. Jeszcze w czerwcu ruszą roboty 
ziemne pod wykonanie fundamentów. 
- Pierwsze prace będą miały miejsce od 

strony zachodniej i północnej, czyli od ulicy 
Baziowej oraz domków jednorodzinnych. 
Następnie prace przeniosą się na stronę 
wschodnią oraz południową, gdzie bę-
dziemy musieli wzmocnić teren poprzez 
zastosowanie palowania – mówi Alina 
Sowa, prezes spółki Tyski Sport. Koszt 
całej inwestycji ma wynieść niecałe 129 
milionów złotych. Tyski Sport zadekla-
rował, że stadion powstanie nawet bez 
dofi nansowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Zakończenie prac budowla-
nych planowane jest na 2015 rok.

Chorzów bez stadionu

Z zespołów, które w nowym sezonie wy-
stąpią w ekstraklasie tylko trzy kluby są 
skazane na grę na starych i niemodernizo-
wanych stadionach. Niestety, wśród nich 
znajduje się też Ruch Chorzów. Niebiescy 
przez wiele lat byli karmieni obietnicami, 
że w roli gospodarza będą występować 
na Stadionie Śląskim. W Chorzowie w to 
jednak chyba już nikt nie wierzy, bo też 
nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na 
pytanie, kiedy legendarny „Kocioł Cza-
rownic” będzie gotowy. Dlatego kibice 
Niebieskich domagają się budowy nowe-
go obiektu na około 20 tysięcy widzów. 
W listopadzie 2012 roku zorganizowali 
w tej sprawie manifestację pod urzędem 
miasta. Ze strony prezydenta Andrzeja 
Kotali padły wtedy deklaracje. Jednak 
zdaniem kibiców nic do tej pory nie zo-
stało zrobione. - Prezydent po raz kolejny 
nie wywiązuje się ze swoich obietnic, nawet 
tych - wydawałoby się - najłatwiejszych do 
spełnienia. Ciągle mydli nam oczy, a czas 
ucieka. Wkrótce zostaniemy jedynym 
klubem w ekstraklasie bez nowoczesnego 
stadionu, co skończy się dla nas katastrofą 
– podkreśla Kamil Dymek, prezes Sto-
warzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów 
„Niebiescy”.
Katastrofą, bo zaniedbany obiekt na 
pewno nie pomoże pozyskać sponsorów, 
czy nowych kibiców. Tym samym będą 
cierpieć klubowe finanse. Fani Ruchu 
już zapowiedzieli kolejny protest, który 
odbędzie się w lipcu. 

www.kurierpolski24.plSport16

Jest już w Gliwicach, a kolejne budowane są w Zabrzu, Tychach
i Bielsku-Białej. Moda na piłkarskie stadiony dotarła również 
do województwa śląskiego.  Co ważne, nasze kluby starają się 
to robić z głową. Tak, by w przyszłości nie dokładać do interesu.

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

fo
to

.S
ta

di
on

 w
 Z

ab
rz

u

Tak będzie prezentował się stadion w Tychach
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Jest już w Gliwicach, a kolejne budowane są w Zabrzu, Tychach

Stadionowy boom
w Śląskiem

W Zabrzu koniec prac budowlanych ma nastąpić do 30 listopada

Wizualizacja obiektu w Bielsku-Białej
fo

to
.U

M
 B

iel
sk

o-
Bi

ał
a


