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Na tropie

BURZY

Pasjonują ich burze, wichury
i gradobicia. Jednak polscy Łowcy
Burz największa satysfakcję mają,
nie kiedy uda im się zrobić dobre
zdjęcie, ale gdy ich prognozy
pozwolą ostrzec ludzi przed
nadchodzącym niebezpieczeństwem.
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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Korupcja na budowie
śląskiego odcinka A1
Były kierownik z Alpine Bau przyjął
200 tysięcy złotych łapówek w związku
z budową autostrady A1. Prokuratura
postawiła już zarzuty pracownikowi
konsorcjum, które budowało autostradę
na Górnym Śląsku. Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Mężczyzna, którego zatrzymali
walczący z korupcją policjanci, za wręczane łapówki załatwiał lokalnym firmom pierwszeństwo w dostawach materiałów i usług na budowie autostrady
A1. - Ten mężczyzna jest podejrzany
o szereg przestępstw korupcyjnych.
W sumie tych łapówek przyjęto 200 tys.
zł - informuje asp. Adam Jachimczak,
KWP w Katowicach. Jak udało nam się
ustalić, zatrzymano osobę ze ścisłego
kierownictwa firmy Alpine Bau. Ta budowała śląski odcinek autostrady A1
z Świerklan do Gorzyczek. - Zarzuty,
które przedstawiliśmy, obejmują okres
roku 2008. Na chwilę obecną nie mamy
materiału dowodowego, który wskazywałby iż ten proceder miał miejsce w innym czasie - mówi Radosław Woźniak,
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Antyterroryści odpowiedzą
za pomyłkę
Katowicka Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko
czterem antyterrorystom. Odpowiedzą
oni za przekroczenie uprawnień, które
miało miejsce podczas jednej z akcji
w 2012r. Antyterroryści 20 marca ub.
roku mieli zatrzymać poszukiwanego przestępcę. Pomylili jednak piętra
i weszli do mieszkania niewinnych
ludzi. Wkroczenie do lokalu skończyło
się demolką i poturbowaniem przypadkowych osób. Marta Zawada-Dybek
z Prokuratury Okręgowej w Katowicach
podkreśliła, że nie chodzi tylko o to,
że antyterroryści pomylili mieszkania.
Przedmiotem zarzutów jest przede
wszystkim kwestia „nieadekwatnego
użycia siły fizycznej” w stosunku do
pokrzywdzonego. - Pokrzywdzony na
skutek tego zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci licznych sińców i
otarć naskórka całego ciała. Zdaniem
biegłego, który wykonywał opinię w tej
sprawie, obrażenia te naruszyły prawidłowe funkcjonowanie organizmu
pokrzywdzonego na okres powyżej
7 dni – wyjaśnia Marta Zawada-Dybek. Niektóre wątki śledztwa zostały
umorzone. Chodzi m.in. o omyłkowe
wejście do mieszkania. Według prokuratury ten czyn nie miał znamion
przestępstwa. Umorzony został także
wątek dotyczący zniszczenia mienia.
Oskarżeni antyterroryści nie przyznali
się do zarzucanych im czynów. Grozi
im kara do 3 lat więzienia.

Pożar w Pyskowicach
Pożar w supermarkecie przy ulicy Chopina wybuchł o 3.00 w nocy. W wyniku
pożaru budynek spłonął prawie doszczętnie. Przyczyny pojawienia się
ognia na razie nie są znane. Sprawą
zajmuje się policja. Spaleniu uległo
prawie 90 % powierzchni sklepu. Ogień
objął powierzchnię ok. 50x20 metrów.
Pożar gasiło 18 zastępów straży pożarnej. Mimo kilkugodzinnej akcji, nie
udało się uratować budynku. Osłabiona
przez ogień konstrukcja supermarketu
nie wytrzymała i zawalił się jego dach.
Na szczęście nic nikomu się nie stało.
Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Wyjaśniają to strażacy,
którzy wciąż monitorują zgliszcza.
Wstępnie straty oszacowano na około
5 milionów złotych.
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100 tysięcy litrów

żrących i trujących płynów w rozlewisku!
Strażacy zabezpieczyli
rozlewisko przy ulicy
Pszczelne Łąki na terenie
byłej bazy paliw w Zawierciu.
Po wstępnych badaniach
wiadomo już, że jest to
mieszanina trujących
i żrących płynów. Okolica
została odcięta od reszty
miasta. Sprawdzany jest
stopień skażenia gleby.
Skażenia, którego można by
uniknąć, gdyby nie pieniądze.

- Dostające się wody z opadów atmosferycznych
wlewały się do tego zbiornika. Nastąpiło jego przepełnienie i substancja ta wydostała się na zewnątrz tworząc to rozlewisko - mówi st. kpt. Radosław Lendor
ze straży pożarnej w Zawierciu. To tylko widoczna
dla oczu część zagrożenia. Pod ziemią znajduje się
pełny zbiornik. Sto tysięcy litrów toksycznej cieczy. Cieczy, która jak próbuje udowodnić zarządca
tego terenu, jest niegroźna. - To nie jest agresywne.
Ja wiem co robię. To nie jest przypadek że ja to wziąłem - mówi zanurzając w cieczy swoje dłonie Jakub
Holeczek z firmy Doorzbig Sp. z o.o. Choć wydaje
się to niemożliwe, to bardziej namacalne dowody
w tej sprawie zbierają pracownicy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Sprawdzają co i jak bardzo skaziło teren w centrum Zawiercia.

Działająca na tym terenie firma zapewnia, że zrobiła wszystko by do skażenia nie doszło. W poprzednich latach sześć podobnych podziemnych zbiorników
oczyszczono. W uprzątnięciu ostatniego mógł pomóc
urząd miasta, ale tego zrobić nie chciał. - Spółka absolutnie się nie poczuwa do winy. Spółka zrobiła wszystko
przez te kilka ostatnich lat , żeby teren oczyścić, żeby go
zabezpieczyć. Z tym, że cały czas zostaje sama i ponosi
koszty za przestępczą działalność innych osób - argumentuje Jakub Holeczek. Przez lata ten teren służył jako składowisko odpadów firmom, które "chrzciły" paliwo. To
nie one jednak poniosą teraz konsekwencje. - Aktualnie
prowadzimy czynności mające na celu ustalenie czy doszło do zaniedbania. Zaniedbania, którego skutkiem jest
wpłynięcie tej substancji - mówi nadkom. Andrzej Świeboda, KPP w Zawierciu. Po dokładnej analizie próbek
gleby oraz trującej substancji wiadomo będzie więcej.
- Na pewno wydamy zarządzenie, żeby został
ogrodzony teren i zabezpieczony przed dostępem osób

trzecich. Na pewno będziemy występowali do prezydenta Zawiercia, by wydał decyzję na wywiezienie
i unieszkodliwienie tych odpadów - zaznacza Anna
Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska. - Do tego, żeby ta decyzja była skuteczna i mogła zostać wykonana musi zostać przeprowadzone dość wnikliwe postępowanie w tej sprawie,
które jest w toku - przekonuje Łukasz Czop z Urzędu Miasta w Zawierciu. Ale realne zagrożenie, jak
przekonują przedstawiciele firmy zarządzającej tym
terenem, wciąż znajduje się pod ziemią.
- Tutaj jest ziemia okrzemkowa, wapno, stężony kwas siarkowy i ta maź, moim zdaniem, jest
bardzo agresywna dla środowiska i ta sama maź
znajduje się w tym samym zbiorniku. 100 tys litrów
i to jest to właściwe zagrożenie - mówi Jakub Holeczek. Żrący koktajl, który może wniknąć w glebę. Chyba że ktoś wreszcie sfinansuje przeprowadzenie generalnych porządków.

Komisariaty na Śląsku są w opłakanym stanie

O

dpadający tynk, grzyb na
ścianach, obskurne toalety.
To wciąż wizytówka wielu
komisariatów policji. Wkrótce jednak przejść mają gruntowny lifting.
Właśnie rozstrzygnięto konkurs na
projekt nowych jednostek policji.
W ciągu trzech lat na ich modernizację w całym kraju ministerstwo ma
wydać miliard złotych. W jakich warunkach dziś pracują funkcjonariusze na Śląsku i w Zagłębiu?
Zacieki na ścianach, odpadający
tynk, powszechna ciasnota. Pochylić
się nad stanem komisariatów policji od
lat nie było komu. Choć potrzeb z roku
na rok przybywa. - Warunki to nie są
te idealne, wymarzone dla nas i dla
petentów. Niemniej jednak petentów
trzeba przyjmować, komisariat musi
funkcjonować - opowiada nadkom.
Krzysztof Piechaczek, KMP w Rudzie
Śląskiej. Funkcjonować musi, ale niekoniecznie w ruderze. Już spakowani,
wkrótce przeprowadzka. Na policjantów pierwszego komisariatu policji
z Rudy Śląskiej czeka iście dworskie

życie. Trafią do odnowionego pałacyku - sucho, ciepło i przytulnie. W tym roku na remont i inwestycje
budynków policyjnych w województwie śląskim przewidziano 49 mln zł.
Wchodzą w to również koszty standaryzacji budynków policji - informuje st. sierż. Marta Lodowska, KWP
w Katowicach.
W skali kraju w ciągu trzech lat
ma zostać zbudowanych 90 nowych
komisariatów, prawie 200 przejdzie remont. Obiekty mają wyglądać jednolicie. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na
projekt architektoniczny. - Modelowa
jednostka zakłada dwukondygnacyjny budynek. Modelowa, czyli dla 150
funkcjonariuszy. Większa ma być strefa, z którą ma do czynienia obywatel,
czyli ma się czuć przyjemnie. Ma być
ładnie i funkcjonalnie - tłumaczy Monika Wachtryk, Pracownia Architektoniczna RWSL. Ministerialny program
ujednolicenia wizerunku policyjnych
obiektów w ciągu trzech lat pochłonie
miliard złotych. Patrząc na rozpadający się I komisariat w Sosnowcu, można
dojść do wniosku, że takie działania są

potrzebne. - Obiekt w czasie wizji lokalnej i przeprowadzonej ekspertyzy po
prostu nie nadawał się do rozbudowy
i nadbudowy. W międzyczasie zapadła
decyzja o wyburzeniu i zaprojektowaniu od podstaw - mówi Oskar Permus,
kierownik budowy.
Sosnowieccy stróże prawa załapali się na ministerialny program. - Planowany termin zakończenia tych prac
jest to koniec lata przyszłego roku. Natomiast założenia wyglądają w ten sposób, że policjanci powinni wrócić do komisariatu z końcem roku - oznajmia

mł. asp. Sylwia Łabaj, KMP w Sosnowcu. Planów nie zburzą nawet związane ze zmianą budżetu państwa, cięcia
w ministerstwie - zapewniają w resorcie. - Na pewno nie będzie dotykać programu moja komenda, czyli
standaryzacji. Mamy możliwości, żeby
tych oszczędności poszukać w innych
miejscach - wyjaśnia Marcin Jabłoński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remontach komend i komisariatów oszczędzano od lat. Zyski
marne, biorąc pod uwagę, wymagane koszty.
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Kilkanaście dni lipca i prawie
codziennie informacje
o problemach ze śmieciami.
Inspektorzy z Inspektoratu
Ochrony Środowiska
powiedzieli dość i ruszyli na
kontrole. Prześwietlane będą
zapisy umów i to, jak firmy
wywiązują się ze swoich
obowiązków. Już wiadomo,
że posypią się kary. Sypie się
też system odbioru śmieci
w stolicy aglomeracji. Z
pomocą katowiczanom ma
przyjść Sosnowiec.

S

elektywny i bardzo skrupulatny - to nowa jakość
odbioru śmieci w Katowicach. Jeszcze kilka dni
temu w południowych dzielnicach miasta nie
wyglądało to dobrze. - Pierwsze dwa tygodnie
to góry śmieci zalegające pod kontenerami. Paradoksalnie problem dotyczył odpadów posegregowanych, a nie
odpadów zmieszanych - mówi Przemysław Kawecki,
mieszkaniec Katowic. Sytuacja zmieniła się dopiero na
początku tego tygodnia. - Nasz zarządca skontaktował
się z urzędem miasta. Dostaliśmy informację, że firma
Remondis pomaga w tej chwili MPGK w wywozie takich
odpadów - dodaje Przemysław Kawecki.
Firma z Sosnowca, by odciążyć MPGK, przejęła od katowickiej spółki obowiązek odbierania śmieci z dwóch dzielnic. Po Ligocie i Panewnikach jeździć
będzie teraz Remondis. - Jest takie ustalenie. Prawdopodobnie do momentu zerwania czy rozwiązania tej
umowy tak będzie. To jest okres 4 lat - wyjaśnia Andrzej
Malara, prezes MPGK w Katowicach. Zawarta umowa, jak się okazuje, nie gwarantuje pełnego sukcesu.
W województwie śląskim większość gmin podpisało

Katowice nie radzą sobie

ze śmieciami!

Posprząta je Sosnowiec.
już porozumienia dotyczące odbioru śmieci. Dwadzieścia cztery wciąż decydują o wyborze firmy. Natomiast
w Koniecpolu, Świnnej i Piekarach Śląskich w ogóle
nie przeprowadzono przetargów. - Myślę, że jesteśmy
w tej średniej krajowej. 3 gminy, które nie przeprowadziły przetargu, nie jest to coś czym należałoby się chwalić
- zaznacza Iwona Andruszkiewicz, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Chwalić na pewno nie, ale w najbliższym czasie
urzędnikom z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska władze śląskich miast i gmin będą musieli pokazać wszystko, co związane jest z nowymi przepisami ustawy śmieciowej. Ruszyła kontrola, która ma
sprawdzić jak realizowana jest zbiórka odpadów. - To
nie będą łatwe kontrole. Wiadomo, że kara jest ostatecznością, ale po to jest, żeby ją stosować - podkreśla
Anna Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Gmina może zostać ukarana nawet 50 tysiącami
złotych kary w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Zagrożone są między innymi Świętochłowice,

które do dziś nie mają podpisanej umowy na wywóz
śmieci, chociaż przetarg został rozstrzygnięty. - Jeżeli
nie będzie odwołania, tę umowę z firmą, która będzie
odbierała śmieci będziemy mogli podpisać 25 lipca - informuje Krzysztof Maciejczyk, Urząd Miasta w Świętochłowicach. Inspektorzy oprócz dokumentacji w samorządach sprawdzą sortownie. W sumie jedenaście
instalacji odzysku i unieszkodliwiania śmieci. Z informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że do części sortowni i kompostowni
od 1go lipca trafia mniej odpadów niż wcześniej. - Te
odpady muszą trafić gdzie indziej, bądź są wywożone niezgodnie z literą prawa i to już w tym momencie
podlega pod sankcje - tłumaczy Roman Jaworski, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Możliwa więc jest sytuacja, że firma, by wygrać przetarg, obniżyła na tyle cenę, że teraz odpadów pozbywać musi się taniej... najczęściej nielegalnie.
Efekty ogólnokrajowej kontroli poznamy najwcześniej
w listopadzie.

W Pawłowicach pojedziesz za złotówkę

R

ośnie liczba miast, które zamierzają wprowadzić tanią lub
nawet darmową komunikację miejską. Najpierw głośno zrobiło się o decyzji władz Żor, które pasażerów chcą wozić zupełnie za darmo.
Teraz swój pomysł taniej komunikacji wprowadzają w życie pobliskie
Pawłowice. Od 1 września po gminie
będą jeździć cztery nowe linie, które jednak poza jej teren już nie wyjadą. Żeby umożliwić pasażerom podróż
do sąsiednich miast, w Pawłowicach
ma powstać centrum przesiadkowe.
Wysokie ceny biletów to nie jedyny
problem komunikacyjny w Pawłowicach. Więcej problemów sprawiają rzadko jeżdżące autobusy. - To jest tragiczna
sytuacja. Mieszkam w Jarząbkowicach,
więc dojeżdżam do krzyżówki w Golasowicach i muszę iść pieszo, bo nie ma
żadnego połączenia - zaznacza Barbara Bierczak, mieszkanka Jarząbkowic.
Od pierwszego września ma się to
jednak zmienić. Gmina postanowiła
wprowadzić tanią komunikację miejską. Bilet jednodniowy będzie kosztował jeden złoty, a bilet miesięczny piętnaście. Jednak za tę cenę będzie można

się poruszać tylko po gminie. - Wszystkie autobusy, które będą wyjeżdżać z centrum poza gminę, pojadą do celu najkrótszą drogą. Wydostanie się poza gminę
będzie ułatwione - podkreśla Marek Lucjan, zastępca wójta gminy Pawłowice.
Jednak i tak będzie trzeba kupować
dwa bilety. Jeden tani - w Pawłowicach.
Drugi droższy na autobus MZK. Dlatego w gminie zostanie wybudowanie centrum przesiadkowe. - Na ten cel dostaliśmy milion złotych dotacji ze środków
unijnych. Przy centrum powstanie także
targowisko oraz strefa gastronomiczna.
Urzędnicy chcą, by to miejsce stało się
komunikacyjnym sercem gminy. Będą się
krzyżować wszystkie linie autobusów, czyli nasze linie wewnętrzne, których będzie
cztery plus linie wyjazdowe, które będą
świadczone przez Międzygminny Związek Komunikacyjny - informuje Krystyna Batko, Urząd Gminy w Pawłowicach.
Nowe busy będą jeździć na czterech
tarasach. Pierwsza: od Pawłowic do Pielgrzymowic. Druga: z centrum Pawłowic do Jarząbkowic. Trzecia: z centrum
gminy do Warszowic. A czwarta będzie kończyła bieg w Krzyżowicach.
Gmina planuje także zwiększenie liczby przystanków.

W skrócie z
Horror komunikacyjny
w Częstochowie
Ten konflikt może sparaliżować miasto. Kierowcy autobusów miejskich i tramwajarze
domagają się podwyżek i grożą strajkiem.
Spotkanie związkowców z prezesem spółki
zakończyło się awanturą. Obie strony zarzucają sobie działanie na szkodę firmy. Firmy,
która już teraz z powodu prawie 40-milionowego zadłużenia jest na skraju bankructwa.
Autobusy kursują jeszcze zgodnie z planem,
choć w planach mają przestój. Zdaniem zarządu MPK podwyżkę pensji załogi pokryć
trzeba by podwyższając ceny biletów. Druga
strona oszczędności proponuje szukać, tnąc
zarobki dyrekcji. Prezesowi zarzucono, że
pobiera podwójną pensję. Z wyliczeń MPK
wynika, że średnia płaca wraz z nagrodami
i jubileuszami w spółce wynosi ponad cztery
tysiące złotych. Daje to miejsce w pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych firm
przewozowych w kraju. - Jeszcze spłacamy autobusy, które kupiliśmy wcześniej.
To są mercedesy w liczbie sztuk 54. Będę
je spłacać jeszcze do października i mogli
spokojnie związkowcy czekać do jesieni
- stwierdza Roman Bolczyk, prezes MPK
w Częstochowie. Scenariusz sprzed pięciu
lat, gdy w trakcie strajku z zajezdni wyjechały raptem trzy ze 120-stu autobusów, to oręż
w walce o swoje. Podróżni dobrze pamiętają
tamten horror. Data strajku jeszcze nie została ustalona.

Przechwycono sterydy
warte 180 tys zł
Śląska Służba Celna w jednej z przesyłek
kurierskich znalazła niebezpieczne sterydy anaboliczne z Chin. Na rynek nie trafią
specyfiki warte ok. 180 tys zł. Przeprowadzono kontrolę przesyłek w magazynie
jednej z największych firm kurierskich
w regionie. Kontrola dotyczyła przesyłek, które wcześniej już przeszły odprawę
celną i zostały dopuszczone do sprzedaży na obszarze Wspólnoty Europejskiej.
Celnicy zwrócili szczególną uwagę na
paczkę z Chin, której odbiorcą był mieszkaniec Podkarpacia. Czujność kontrolujących wzbudził opis na fakturze oraz
niska wartość przesyłki o masie 2,5 kg.
W zagadkowej przesyłce funkcjonariusze
celni znaleźli dwa worki aluminiowe, o wadze 1 kilograma każdy, wypełnione białym
proszkiem. Celnicy zbadali substancję
testerem do identyfikacji narkotyków oraz
przeprowadzili badanie laboratoryjne. Potwierdziło ono obecność w substancji sterydów anabolicznych takich jak nandrolon
i testosteron. Celnicy podejrzewają, że
prawdopodobnie niebezpieczne anaboliki
miały być nielegalne rozprowadzane w siłowniach na południu Polski.

Tychy wypowiadają wojnę insektom

Najprawdopodobniej Żory będą
organizować transport w porozumieniu z Międzygminnym Związkiem komunikacyjnym. - Skłaniamy się, by to
było w ramach Związku. Jednak jeszcze niedawno miasto chciało opuścić
MZK. Pawłowice do taniej komunikacji nie dołożą. W Żorach jednak bez dopłat się nie obejdzie. Szacujemy, że będzie
ona nas kosztowała ok. trzech milionów

trzysta. Będziemy musieli dopłacić ok.
900 tysięcy do tego, co już płacimy - mówi
Anna Ujma, Urząd Miasta w Żorach.
Darmowa komunikacja w Żorach będzie funkcjonować od początku 2014
roku. W Pawłowicach tanie busy zaczną
jeździć od września tego roku. Więc,
by zobaczyć efekty komunikacyjnych
rewolucji, pasażerowie muszą jeszcze
cierpliwie poczekać.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Urzędnicy mówią dość i wytaczają przeciwko komarom najcięższe działa. W Tychach
rusza akcja odkomarzania i odkleszczania.
W sumie specjalnymi preparatami ma zostać
opryskanych 54 hektary w całym mieście.
Dezynsekcja zostanie przeprowadzona od
24 do 31 lipca w tyskich parkach - Północnym, św. Franciszka, Suble I i II, Łabędzi
oraz w rejonie zbiornika Paprocańskiego.
Jak informuje urząd miasta w Tychach - dodatkowo, na wniosek mieszkańców Czułowa
zostaną odkomarzone i odkleszczone tereny
przylegające do ul. Palmowej, ul. Piaskowej
oraz ul. Pod lasem. Nietknięte jednak zostaną tereny leśne, ponieważ zgody na opryski
pobliskich lasów nie wydało Nadleśnictwo
Katowice. O tym, kiedy i w jakim terminie
dany teren zostanie opryskany, mieszkańców informować ma firma, zajmująca się dezynsekcją - ogłoszenia pojawią się w lokalnej
prasie a także w formie ulotek. Dezynsekcje
przeprowadzi firma P.U.H Karaś S.C. T.E.M
Karaś za kwotę 14 292,60 zł.

04 Temat tygodnia

www.kurierpolski24.pl

Pasjonują ich burze, wichury i gradobicia. Jednak polscy Łowcy Burz największa
satysfakcję mają, nie kiedy uda im się zrobić dobre zdjęcie, ale gdy ich prognozy
pozwolą ostrzec ludzi przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

Na tropie
zdjęcia: Tomasz Czernecki

BURZY

I

ntensywne wyładowa n ia
nie mają
dla nich tajemnic. Łowcy Burz
rozsiani są po całej Polsce, a na Śląsku
działa tylko jedna osoba. Od dziecka burza stanowiła dla mnie
inspirację. Robi się ciemno, pojawiają się błyskawice i silny wiatr. Sześć
lat temu zrobiłem pierwsze zdjęcia,
bo burza zrobiła na mnie naprawdę
ogromne wrażenie i dlatego zacząłem
pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie. Ta pasja towarzyszy mi do dziś –
opowiada Tomasz Czernecki, Łowca
Burz z Mysłowic.

Takie rzeczy trzeba
dokumentować
Stowarzyszenie Łowcy Burz
– Skywarn Polska liczy obecnie

około 40 osób.
28-latek dołączył do nich
3 lata temu.
W ost at n i m
czasie – zwłaszcza po wielkich nawałnicach - coraz więcej osób wysyła im swoje
„łowy” i interesuje się ich działalnością. W końcu dodatkowe zdjęcia
czy informacje na pewno przydadzą
się podczas tworzenia specjalistycznych opracowań. Członkowie stowarzyszenia byli nawet na specjalnym szkoleniu w Instytucie
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a teraz kształcą się już sami, do
tego stopnia, że niektórzy piszą prace naukowe. Pomysł na taką działalność przyszedł z USA, dlatego wzorują się na amerykańskim Skywarn.
- Jesteśmy grupą zapaleńców i pasjonatów. W naszym stowarzyszeniu znajdziemy grupy, które zajmują

się konkretnymi tematami. Są osoby odpowiedzialne między innymi
za wydawanie prognoz, opublikowanie ostrzeżeń przed burzami na
stronie internetowej czy dokumentowanie zjawisk. Często słyszymy zarzuty, że cieszymy się z czyjegoś nieszczęścia. To wielka bzdura, bo my
przede wszystkim staramy się ludzi
ostrzegać, żeby mogli się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ale jeżeli już coś takiego się stanie, to warto takie rzeczy
udokumentować. Na podstawie tego
sporządzić opracowanie, które może
okazać się pomocne – wyjaśnia Tomasz Czernecki.
Na podstawie danych udostępnionych przez instytuty meteorologiczne oraz własnych obserwacji, potrafią przewidzieć, gdzie i kiedy pojawi
się burza. Zajmują się również śnieżycami, silnymi wiatrami i upałami.
Działalność finansują wyłącznie ze
składek członkowskich, a wszystkie
zdobyte przez nich informacje dostępne są bezpłatnie w sieci. - Trzeba podkreślić, że na prognozowanie wpływa
wiele czynników, których nikt nie jest
w stanie przewidzieć. Każdy kto ma
odrobinę chęci i wiedzy może się zająć tropieniem burz. Nie trzeba mieć
wykształcenia meteorologicznego, bo
w internecie jest naprawdę mnóstwo
dokumentacji, która wystarcza, aby
się hobbystycznie tym zajmować. Po
prostu, jak ktoś chce to się nauczy. Jednym z podstawowych narzędzi używanych do prognozowania pogody są modele numeryczne. W sieci dostępnych
jest ich kilkanaście. Dzięki nim możliwe jest obliczenie różnych parametrów, którymi będzie się charakteryzować atmosfera w danym momencie
oraz miejscu. Nie dysponujemy żadnym innym specjalistycznym sprzętem
– tłumaczy 28-latek.

Zginęli goniąc tornado

Polowanie na burzę lub inne zjawisko atmosferyczne to bardzo niebezpieczne zajęcie. Na początku czerwca
dotarły do nas tragiczne wieści z USA,
gdzie zginęli dwaj łowcy burz znani
z programu telewizyjnego „Dogonić
tornado”. Przegrali walkę z żywiołem
w Oklahomie. Kierowali się oni zasadą: by móc dowiedzieć się jak najwięcej,
musisz być jak najbliżej. – Jeżeli weźmiemy pod uwagę realia Stanów Zjednoczonych to to stwierdzenie jest zgodne
z prawdą. W końcu to u nich wszystko

się zaczęło. Oni dysponują naprawdę nowoczesnym sprzętem i mają dostęp do
większej ilości danych. U nas wygląda to
trochę inaczej. Granicą jest zdrowy rozsądek i wiedza – mówi Tomasz Czernecki. Każdy wyjazd – mimo że często jest
organizowany w ostatniej chwili – musi
być odpowiednio zabezpieczony. Jest adrenalina, ale jest też niebezpieczeństwo.
- Nigdy podczas burzy nie można się
w 100 proc. czuć bezpiecznie. Oczywiście, każdy łowca chce uwiecznić jak najlepszy moment. Jeśli ktoś ma możliwość
to wsiada w auto i znajduje dogodny
punkt obserwacyjny. Trzeba mieć też
stały kontakt z osobą, która ma dostęp
do radarów. Jeśli jednak łowca potrafi

interpretować dane z radarów i detektorów, to może sam ocenić skalę niebezpieczeństwa. Nie musi wtedy wisieć na
słuchawce z innymi osobami, bo przegląda internet na tablecie lub smartfonie. Mimo wszystko, musi być podczas
takich akcji pełna asekuracja – dodaje.

Odwaga nie idzie
parze z rozsądkiem
Łowcą Burz może zostać praktycznie każdy, ale taka osoba musi
posiadać umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznej sytuacji i przede

wszystkim nie może podejmować niepotrzebnego ryzyka. - Niezbędna jest
odrobina wiedzy i chęci. Często odwaga nie idzie w parze z rozsądkiem i takich osób nie chcemy, przynajmniej ja
nie chcę. Nie chcę, by pojawiła się osoba, która lekceważy niebezpieczeństwo.
Kiedy stoję na dachu bloku z aparatem
i widzę, że najwyższy czas się schować, to robię to. W terenie najbezpieczniejszym schronieniem jest samochód,
gdyż przez swoją metalową konstrukcję chroni pasażera przed porażeniem
– podkreśla Łowca Burz z Mysłowic.
Tylko dzięki takim działaniom
groźnym żywiołom może towarzyszyć fascynacja.
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- Gry planszowe odzyskują dawną popularność, ale nie jest to już tradycyjny „Chińczyk”
czy „Eurobiznes”. Od jak dawna trwa ta moda?
- Aktualnie mamy na polskim rynku prawdziwe „boom” na gry planszowe. Między innymi jest to
zasługa wydawnictwa Portal. Wszystko zaczęło się
jakieś siedem, osiem lat temu. Na początku sprowadzaliśmy gry ze Stanów Zjednoczonych. W Gdańsku w tym samym czasie powstał sklep „Rebel”, który zaczął importować gry nie tylko z USA, ale i z
Niemiec. Dopiero później zaczęliśmy tworzyć własne gry, które bardzo szybko zyskały dużą popularnością. Jednocześnie w Gliwicach zorganizowano pierwszy zlot fanów gier planszowych w Polsce.
Początkowo przyjeżdżało po kilkaset osób. Teraz takich imprez w Polsce jest 10, 15, a na największych
zjawia się po 1,5 tys. ludzi. W tej chwili w Polsce istnieje już kilkanaście wydawnictw. Pojawiło się również czasopismo „Świat Gier Planszowych” i konkurs na najlepszą grę roku w Polsce. W ciągu tych
kilku lat w zasadzie od podstaw wykształciło się
całe środowisko skupione wokół gier planszowych.
- W ubiegłym roku zakończyliście prace nad
nową grą...
- Tak, jest to adaptacja słynnej powieści Daniela Defoe - Robinson Crusoe. Tym razem porywamy graczy na bezludną wyspę i rzucamy w wir
niezwykłych przygód, które przytrafią się grupie rozbitków. Musisz zrobić co w twojej mocy by
przetrwać. Szukasz pożywienia, walczysz z bestiami, chronisz się przed złą pogodą… To wspaniała
gra kooperacyjna, która ożywia młodzieńcze marzenia. Premiera odbyła się na targach gier planszowych w niemieckim Essen. Od tego czasu prezentowaliśmy ją w wielu krajach Europy. Planszówka
otrzymała już tytuł gry roku przyznawanego przez

foto: Wydawnictwo PORTAL

Głowa pełna plansz

Z Ignacy m Trzewiczkiem,

właścicielem wydawnictwa Portal rozmawia Tomasz Breguła
niemiecki portal SpielLama.de i wiele innych, prestiżowych wyróżnień.
- W tym przypadku zainspirowała was literatura. Skąd jeszcze czerpiecie pomysły?
- Czasami jest to książka, jak w przypadku
„Robinsona Crusoe”. Dwa lata temu wydawaliśmy
grę ekonomiczną „Pret-a-Porter”, która powstała
we współpracy z NBP. Dzięki pomocy ekspertów
udało się nam stworzyć coś bardzo ciekawego. Jest
to pierwsza tego typu gra w Polsce. „Neuroshima”

jest z kolei adaptacją gry fabularnej, opowiadającej
o wojnie ludzkości ze zbuntowanymi komputerami.
Gra osiągnęła gigantyczną popularność. Zachęceni powodzeniem gry postanowiliśmy zrobić planszówkę. Stworzyliśmy też grę „Stronghold”, zainspirowaną literaturą fantasy. Mamy zespół sześciu
ludzi, którzy zajmują się tworzeniem grafik, testowaniem mechaniki, czyli sposobu przeprowadzenia
rozgrywki i analizą tego, co się na planszy dzieje.
Ten proces zajmuje około roku pracy.

- Wspomniana już „Neuroshima” otrzymała
tytuł „Gry Roku” na targach w Essen, ale to nie
jedyne wasze osiągnięcie.
- Essen to największe targi gier planszowych na
świecie. Po raz pierwszy pojechaliśmy tam w 2007r.
i osiągnęliśmy bardzo duży sukces. Po otrzymaniu
nagrody, gra została wydana m.in. w USA, Francji,
Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. Co roku jeździmy tam z własną, autorską grą. Za każdym razem
otrzymujemy nagrodę lub nominacje, a nasze wydawnictwa są postrzegane jako jedne z najlepszych
w Europie i na świecie.
- Gry przybierają dziwne lub bardzo rozbudowane formy. Czy to znaczy, że mogą sprawiać
trudności w opanowaniu zasad?
- Wydawnictwa tworzone są głównie dla młodzieży i dorosłych. Ich zasady, rzeczywiście, mogą
stanowić wyzwanie, jeżeli nie ma się doświadczenia. Istnieją jednak konwenty, gdzie można przyjść,
porozmawiać i zagrać. Jest „Pionek” i „Portalkon”
w Gliwicach, są „Planszówki Pod Kapeluszem”
w Parku Śląskim, a we Wrocławiu co kwartał odbywa się zlot fanów gier planszowych. Takie imprezy są organizowane non-stop i to nie tylko na
Śląsku. Praktycznie każdy zakątek Polski gromadzi pasjonatów.
- Masz już pomysł na nową grę?
- Aktualnie pracujemy nad grą „Dziedzictwo”, która symuluje rozwój wielkiej dynastii
w XVIII wiecznej Francji. Gracze wcielają się
w role głowy rodu. Podczas rozgrywki, która
reprezentuje okres trzech generacji zawierają
małżeństwa i budują koneksje z innymi ważnymi rodzinami. Gra będzie miała swoja premierę
w Polsce we wrześniu, a na świecie pokażemy ją
podczas targów w Essen w październiku.

P

Tramwaje Śląskie zapewniają takie
atrakcje jak „rollercoaster” na odcinku
„WPKiW - wejście główne” – „Wesołe Miasteczko” czy 30- minutowy postój przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej
i Dąbrowskiego. Podczas cyklicznej serii
napraw torowiska na odcinku Rynek Chopina można natomiast przyjrzeć się
pracy fachowców z pogotowia technicznego. Wszystko to za jedyne 3,80zł (aktualna cena biletu na dwa miasta).
Nie wszystkie tramwaje kursujące na
odcinku Chorzów - Katowice są w dobrym stanie technicznym. Pojazdy typu
105N i 106Na są co prawda systematycznie naprawiane i modernizowane,
ale standard wielu z nich i tak pozostawia wiele do życzenia. Tramwaje Śląskie
najwyraźniej mają również kłopoty z zachowaniem czystości w swoich pojazdach. Chociaż w większości z nich jest
zamontowana blaszka informująca nas,
że: CZYSTOŚĆ W TRAMWAJU ZAPEWNIA FIRMA X, to trudno zauważyć efekty pracy tego przedsiębiorstwa.

foto: Tomasz Breguła

odróże na odcinku trasy tramwajowej pomiędzy Chorzowem
a Katowicami obfitują w wiele atrakcji. Wsiadając do pojazdu linii 6, 11 lub 19 trzeba przygotować się
na wszystko. Przyda się również duża
dawka optymizmu i poczucia humoru.

Powrócić na właściwe tory
Są jeszcze popularne „Karliki”, których standard znacznie przewyższa pojazdy starego typu, ale z powodu delikatnej konstrukcji nośnej, cechują się dużą
awaryjnością. Jak twierdzą jego producenci, jest to spowodowane złym stanem śląskich torowisk - i nie można się
z nimi nie zgodzić. Znaczna część trakcji,
na której kursują tramwaje typu 116Nd,
potrzebuje kompleksowej modernizacji.
Tory są krzywe, notorycznie pękają, a gdy
pojazd rozwija większe prędkości, pasażerowie mają problem z utrzymaniem

równowagi - Mam już swoje lata i ciężko mi ustać na nogach na tym odcinku.
Czasem po prostu czuję się jak worek kartofli – żali się Ginter Janeczko.
Problemów z trakcją na tym odcinku jest wiele. W ubiegłym roku, tuż
przed przystankiem Chorzów Chopina nastąpiło zwarcie w wyniku którego część trakcji uległa zniszczeniu. Tuż
po ewakuowaniu pasażerów, pojazd
zaczął się palić. Na szczęście sytuacje
opanowali strażacy i nikomu nic się
nie stało. Tego typu zdarzenia poddają

wątpliwości nie tylko komfort przejazdu, ale i bezpieczeństwo pasażerów. Co
na to Tramwaje Śląskie? - Skutki zwarcia trakcji elektrycznej z tramwajem,
czy torowiskiem są minimalizowane
przez system zabezpieczeń przeciążeniowych i automatykę sterującą pracą podzespołów na podstacjach trakcyjnych.
Tego typu sytuacje należą do rzadkości.
Wprowadzona trzy lata temu automatyzacja podstacji trakcyjnych zapewnia
wysoki stopień bezpieczeństwa - informuje biuro prasowe spółki.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Tramwaje Śląskie nieco bardziej zatroszczyły się o komfort jazdy swoich
klientów. Odcinek pomiędzy przystankiem „Stadion Śląski” a „WPKiW – wejście główne” przechodzi kompleksową
modernizacje. Okazuje się jednak, że
dobre chęci nie wystarczają. Pasażerowie
skarżą się na opóźnienia oraz wskazują,
że taki remont powinien zostać przeprowadzony wcześniej. - Ta trasa powinna
być modernizowana na bieżąco, stopniowo. Tymczasem rozkopano 200 metrów
torowiska, ruch puszczono jednymi torami i ciągle są jakieś opóźnienia. Poza
tym to nie jest jedyne miejsce, które wymaga remontu. Bilety są bardzo drogie,
ale w żaden sposób nie przekłada się to
na komfort jazdy. Tak być nie powinno
– zaznacza Ewelina Kotas.
Ogólny komfort przejazdu ma się
zauważalnie poprawić w ciągu najbliższych miesięcy. Poza gruntowną modernizacją odcinka „Wesołe Miasteczko” „Pętla Zachodnia” wymienione zostają
również tory na odcinku „AKS” - „Chopina”. To jednak nie załatwia sprawy. Do
zrobienia jest jeszcze naprawdę wiele.
Miejmy nadzieję, że plany modernizacyjne będą systematycznie realizowane a Tramwaje Śląskie powrócą na właściwe tory.
Tomasz Breguła
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Gdy idzie ulicą, mężczyźni potykają się o krawężniki. Jednak żaden z nich nie
doświadczy jej długiego zalotnego spojrzenia… bo jest dedykowane kobietom. Dziś moją
rozmówczynią jest kobieta, która w strachu przed opinią innych ludzi, za chłodnym
usposobieniem, skrywa swoje prawdziwe wnętrze. Powiedzmy, że na imię ma Jola.

Być i kochać incognito

- Statystyki mówią, że niezmiennie od paru lat
od 5%-8% polskiej populacji to osoby homoseksualne. Zgadzasz się z tym?
- Nie. Wiadomo jak działają statystyki. Jeśli ty jesz
mięso a ja kapustę to statystycznie jemy gołąbki. Jeśli takie ankiety są przeprowadzane przez Internet, to wtedy
owszem, jest większa średnia bo Internet jest anonimowy, ale nie obstawiałabym, że to prawdziwy wynik. Takich osób jest zdecydowanie więcej. Możesz przez parę
lat przebywać z kimś parę godzin dziennie a i tak się nigdy nie dowiesz kim tak naprawdę jest.
- Rozumiem… Czyli tak jest z tobą? Po tobie też
nikt nie poznaje?
- Nie mogę do tego dopuścić. No chyba, że sama komuś powiem, ale raczej zaufanej osobie.
- A twoi znajomi? Pewnie masz homoseksualnych znajomych. Oni również nie przyznają się do
swojej orientacji?
- Nic a nic. Są normalnymi ludźmi, nie wyglądają inaczej. Panują nad tym co mówią, jak się ubierają.
Nad tym tematem krąży wiele stereotypów, by uniknąć
wścibskich pytań, zwinnie od nich uciekają. Są bardziej
hetero od hetero.
- Od zawsze wiedziałaś? Czy to było tak z dnia
na dzień?
- Na początku nie wiedziałam. Byłam zdezorientowana. Choć jako mała dziewczynka miałam zainteresowania jak chłopcy. Wiesz… bieganie za piłką, wspinanie
się po drzewach. Bawienie się lalkami nie było dla mnie.
Wstydziłam się swoich koleżanek.
- No tak…. Ale jednak dziś nie chodzisz w bojówkach i szpilki nie są ci obce.
- To raczej zostało wewnątrz.
- To znaczy?
- Założę się, że mam większy zestaw narzędzi niż
nie jeden rasowy facet.
- To pewnie interesująca kolekcja… Kiedy mniej
więcej byłaś pewna, że zwracasz uwagę na dziewczyny?
- W gimnazjum.
- Miałaś nadzieję, że ci przejdzie?
- Nie, ale zastanawiałam się dlaczego tak mam. Słyszałam opinie na ten temat, wiedziałam jak o tym rozmawia się w domu. To nie było nic dobrego, dlatego nawet nie próbowałam o tym z nikim rozmawiać. Dopiero
jak był Internet w domu to szukałam informacji na ten
temat… potem czatowałam z innymi dziewczynami, aż
w końcu poznałam realne osoby, z którymi od czasu do

czasu spotykałam się. Mogłam porozmawiać o tym przez
chwilę, ale jak wracałam do domu, to byłam znowu inną
osobą. Tak samo w szkole. Tam też udawałam.
- Czułaś się przez to gorsza od innych?
- Dziwnie. Jak powiedziałam, znałam zdanie większości ludzi. Wolałam siedzieć cicho.
- Utożsamiasz się z tymi ludźmi ze statystyk?
Z homoseksualistami?
- To może wydawać się dla niektórych kuriozalne,
ale nie. Nigdy nawet nie chciałam. To jest osobliwe środowisko, pełne dewiacji. Zamknięte. Wszyscy się znają
nawzajem, potem każda z każdą, zdrady i dramaty gorsze niż w operach mydlanych. To nie dla mnie.
- Dlaczego ukrywasz sferę uczuciową przed innymi? Przypuszczam, że nie mówisz nikomu o swoich
uczuciach, a tym bardziej o tym, że kogoś kochasz. To
musi być trudne… żyć ciągle w ukryciu. W strachu.
- To to moja prywatna sprawa. Ludzie heteroseksualni też mają wiele tajemnic.
- Ale mogą okazywać sobie uczucia w miejscach publicznych.
- Ich nie dotknie nagonka za to, kim się jest, za to,
z kim sypiają. Mogą być szczęśliwi na głos bez większych konsekwencji.
- Nazwałabyś to strachem przed odrzuceniem?
- Też, ale również strachem przed brakiem możliwości prowadzenia normalnego życia. Mogę nie znaleźć
pracy. Ludzie zmieniają zdanie na twój temat, mimo, że
cię wcześniej znali. To bardzo śliskie. Kiedyś pracowałam
w pewnej placówce, zwolnili z pracy dziewczynę, bo przełożony dowiedział się o jej preferencjach seksualnych…
a on akurat tego nie tolerował. Nie patrzył na jej doświadczenie, umiejętności… Trzeba uważać.
- To dlaczego jest tyle osób, które się z tym nie kryją? Od czego to zależy?
- Od statusu społecznego. Jeśli osiągnie się pewien
szczebel - mogą potem nie przywiązywać do tego uwagi. Od branży, jaką się wykonuje. Wyobrażasz sobie geja
urologa? Bo ja nie za bardzo. Gej fryzjer bardziej pasuje. Jak widzisz… nie każdy może sobie pozwolić na swobodę w tym kraju.
- Dlaczego media przekrzywiają obraz osób homoseksualnych? Zagranicą jest wiele przyjaznych kampanii, a w Polsce nadal ukazują ten odsetek ludzi, jako
dziwadła w obcisłych stringach, zniewieściałych mężczyzn i krótko ścięte kobiety na sterydach. Myślisz, że
to manipulacja medialna, by nastawić wrogo innych
polaków? Jak jest naprawdę?
- Nie mam pojęcia. Szukają sensacji, tematu, który
zawsze będzie wywoływał emocje-niekoniecznie te pozytywne. Dlaczego nie pokazują obrazu rodzin patologicznych? Liczba byłaby zatrważająca. Nigdy nie pojmowałam mentalności Polaków. Na ulicy obok obsikanego
i nieprzytomnego alkoholika, lub bitej przez mężczyznę
kobiety, przechodzą obojętni i niewzruszeni. Obok dzieci, które włóczą się po mieście bez opieki, również, ale nie
ominą bez krzywego spojrzenia lub obelgi kobiety, która
trzyma za rękę drugą kobietę.
- Często ci się zdarza, że ludzie źle się wypowiadają w Twoim towarzystwie o osobach homoseksualnych
i nie zdają sobie sprawy, że wolisz kobiety?
- Pewnie. Ostatnio mi się to zdarzyło.
- To znaczy? Opowiedz coś więcej.
- Rozmawiałam na uczelni z kolegą z roku. Opowiadał rozgorączkowany o znajomej, która była lesbijką. Jak

możesz wywnioskować, dowiedział się oficjalnie niedawno, ale zapewniał, że ona zawsze była ‘’babo-chłopem’’, że
od razu wiedział, że pozna od razu, która ma coś na rzeczy. Mówił, że go to obrzydza, że jak tak można, że chce
mu się rzygać jak o tym pomyśli. Według niego każda
kobieta, która wie co to znaczy ‘’prawdziwy mężczyzna’’
jest normalna, że tylko mężczyzna może sprawić, że będzie rozkwitała pięknem i będzie spełniona.
- I co Ty na to powiedziałaś?
- Spytałam go co o mnie myśli. Czy ja mu na taką
wyglądam. Zaprzeczył od razu. Powiedział, że jestem na
to za ‘’kobieca’’ za ‘’ładna’’, że takie kobiety nie ubierają
się jak ja, że nie mają długich rozwianych włosów, pomalowanych paznokci, nie noszą obcasów.
- Co było dalej?
- Spojrzałam na niego z pewną pobłażliwością, poklepałam po ramieniu i powiedziałam, że w tym wypadku się bardzo myli, że jest w błędzie i odeszłam.
- Musiał mieć bezcenną minę…
- Był zdruzgotany.
- No dobrze, zejdźmy trochę z biednego kolegi. Czy
da się żyć z kobietą i otwarcie o tym mówić?
- Pewnie się da, w zależności od otoczenia. Tutaj
się nie da.
- Jaki jest zatem plan tego wszystkiego? Przecież na co dzień trzeba funkcjonować. Takie ukrywanie się działa?
- Nie utożsamiasz się z tym, nie rozmawiasz o tym.
Dalszej rodziny lepiej nie uświadamiać, znajomych z pracy również. Jeśli chodzi o wspólne mieszkanie i sąsiadów,
to trzeba być ostrożnym. Nigdy nie wiadomo obok kogo
się mieszka. Oficjalnie można utrzymywać, że mieszka
się z przyjaciółką, że ma się kogoś, ale za granicą. Ludzie
wtedy nie zadają zbędnych pytań.
- Chciałabyś by to się zmieniło?
- Na pewno byłoby łatwiej. Nie trzeba by było
tak kombinować.
- W jakim sensie?
- Odpowiadać na głupie pytania rodziny, znajomych.
Nie musiałabym kryć się po kątach. Nikt praktycznie nic
o tobie nie wie, ciągle musisz wymijać odpowiedzi i kłamać. To jest męczące.
- Nie chciałaś nigdy tego w sobie zmienić? ‘’Przestawić się’’?
- Próbowałam raz. Nie wytrzymałam z mężczyzną
doby. A nawet jeśli, to co by to dało? Wtedy oszukiwałabym samą siebie, żyłabym z wyrzutami sumienia, że nie
poszłam za głosem serca.
- Ostatnio co raz więcej młodych ludzi robi coming out. To taka nowa moda czy większa pewność
swoich praw?
- Myślę, że nowa generacja do tego podchodzi luźniej.
Ludzie zaczynają uważać to za coś normalnego. Choć jak
wiadomo, zawsze będą przeciwnicy.
- Czy przyznałaś się przed rodziną, że wolisz kobiety? Wielu rodziców neguje takie informacje, wypiera.
- Nie. Choć pewnie się domyślają, ale w moim przypadku nawet nie warto mówić.
- Jakby zareagowali?
- Byli by wrogo nastawieni. Utrudnialiby mi życie
osobiste. Nie zniosłabym tych wszystkich wyrzutów. Mieliby wtedy taki bezsensowny argument, że skoro wolę kobiety, to dlatego coś tam mogło się nie udać.
- Myślisz, że dla wielu to jest ten najtrudniejszy
krok? Powiedzieć rodzicom?

- Tak. To potem kształtuje relacje z rodzicami. Jeśli
rodzice dobrze zareagują, to mimo wszystko będą wspierać swoje dziecko. Niezależnie od tego kogo pokocha.
Wsparcie rodziców jest najważniejsze.
- Jesteś zakochana?
- … Tak. Bardzo.
- Jest podział na rolę? Większość ludzi hetero jest
przekonana, że lesbijki dzielą się na rolę. Dominującą i uległą.
- Bajki. Nie ma. To jest stereotyp, nie zawsze tak jest.
Jesteśmy obie kobiece. Zachowujemy się wobec siebie
normalnie. Obie zwracamy na siebie uwagę mężczyzn.
W związku kierujemy się równowagą. Każda z nas ma
inne cechy, którymi się dopełniamy.
- Nie przeszkadza ci to, że musisz ukrywać się
z uczuciem do niej przed innymi ludźmi?
- Przeszkadza, ale bardziej przeszkadzałaby mi negatywna opinia, więc wolę się powstrzymać, żeby nie widzieć głupich szyderczych uśmiechów.
- A jak ona się do tego odnosi?
- Jest bardziej otwarta, nie ukrywa się tak bardzo,
ale potrafi to zrozumieć.
- Chodzicie za rękę po mieście? Macie sposoby na
niezauważalny dotyk? Jakieś umowne znaki?
- Czasem mnie złapie na chwilę, ale puszcza gdy widzi ludzi naprzeciw. Muśnie mnie palcem w autobusie,
wpadnie przypadkiem kiedy stoję w kolejce, jest tego
dużo. Jednak raczej pokazujemy sobie czułości w domowym zaciszu. Jak cię widzą tak cię piszą.
- Wnioskuję, że ludzie nie zwracają na was szczególnej uwagi?
- Nie. Niczym dwie, niewinne koleżanki. Tylko wtajemniczeni mogą wyłapać znaczące spojrzenia, które sobie posyłamy.
- Można powiedzieć, że skrywasz przed światem
dość znaczącą tajemnicę. Prawie jak w filmie. Nie uważasz, że to źle wpływa na ciebie? Sfera uczuciowa jest
bardzo istotna.
- Można powiedzieć, że to tajemnica, ale osoby hetero też wiele rzeczy ukrywają. I to o wiele gorsze, uwierz.
Każdy jest człowiekiem i to nie orientacja go określa a jego
tożsamość i podejście do świata. Niestety ja muszę się dopasowywać do innych by móc w pełni funkcjonować.
- Czy w innych krajach ludzie traktują ten temat
inaczej? Ukrywałabyś się zagranicą?
- Inaczej. Tam nie trzeba udawać. Byłam w Anglii
i traktowane jest to tam normalnie. Jest komfort. Nie trzeba się bać o posadę lub opinię znajomych czy sąsiadów.
W Polsce jest jeszcze przepaść intelektualna, ludzie boją
się bo tego nie znają. Nikt nawet nie rozmawiał z takimi osobami, jak człowiek z człowiekiem, a już ma o nich
wyrobioną opinię. Można spotkać osoby, które dopiero
po kontakcie są w stanie przejrzeć na oczy i zrozumieć,
że to wcale nie jest tak wielka sprawa.
- Myślisz, że po przeprowadzeniu reform w Polsce, będzie lepiej?
- Ja nawet nie wiem czy jest na co liczyć. To może
nastąpić ale bardzo późno. Prawo się zmieni, mentalność niekoniecznie.
- Ostatnie dwa pytania. Jesteś szczęśliwa w takim
związku? Czujesz się spełniona jako kobieta?
- Tak, jestem szczęśliwa. Tak, nigdy nie czułam się
bardziej kobieco niż teraz.
Rozmawiała: Magdalena A. Biela
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Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny papierosów rokrocznie rosną o kilka, albo nawet kilkanaście
procent. To efekt wzrostu podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, wynikającego z naszych zobowiązań wobec
Unii Europejskiej. Podwyżki mają przede wszystkim ograniczyć liczbę palaczy oraz dostosować ceny do unijnych
dyrektyw. Wydaje się jednak, że taka polityka może przynieść więcej szkód niż korzyści.

KIJ MA DWA KOŃCE
Tomasz Breguła

T

rudno w to uwierzyć, ale jeszcze w 2004 r.
za paczkę papierosów płaciliśmy ok. 4 zł.
Teraz ceny sięgają 13 zł i rosną z każdym
rokiem. Za co tak naprawdę płacimy? Aż
61,1 proc. to akcyza. Od 2011 r. rośnie ona średnio
o 4,5 proc. rocznie Wcześniej wzrost ten postępował
o kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt proc. (rekord
to 24,1 proc. w 2008 r.). Za co jeszcze płacimy? 18,7
proc. ceny papierosa to podatek VAT. Cena surowców, produkcji, dystrybucji oraz marże producentów, hurtowników i sprzedawców to zaledwie 18,2
proc. Oznacza to, że nieopodatkowane papierosy
powinniśmy kupić już za 2,36 zł. W styczniu 2014
r. możemy się spodziewać kolejnej podwyżki. Według szacunków resortu finansów za 20 papierosów zapłacimy ok. 60 gr więcej. Ceny będą rosnąć
aż do 2018 r. Polska musi osiągnąć kolejne minimum wymagane przez Unię Europejską – akcyzę
w wysokości co najmniej 90 euro na 1000 papierosów (1,8 euro na paczkę).

Prawdziwe szkody może spowodować najnowsza dyrektywa tytoniowa, która zakazuje sprzedawania popularnych „slimów”. Czemu ma służyć
przepis? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Europosłowie planują również zabronienie
produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych. Na
razie można je jeszcze palić, ale wszystko wskazuje
na to, że i one w najbliższym czasie znikną ze sklepów. - Widocznie w parlamencie europejskim bardzo
się troszczą o moje zdrowie. Decyzję o tym czy palę
i co palę powinni jednak pozostawić mnie. Wiem, że

E-papierosy też zdrożeją?

W związku z rosnącymi cenami papierosów
wielu palaczy myśli o „przerzuceniu” się na papierosy elektroniczne. Może się jednak okazać,
że nie będzie to najlepsze rozwiązanie. - Palę
zdrowo, tam gdzie chcę, bez ograniczeń, i co najśmieszniejsze to palenie może mi pomóc rzucić
palenie - przekonuje Olaf Lubaszenko w reklamie jednej z firm produkującej e-papierosy. Czy
elektroniczny dymek na pewno ma tak zbawien-

Wybiorą czarny rynek?

Absurdalne przepisy
Wzrastające ceny to nie jedyny problem, z którym muszą się oswoić palacze. Dbają o to europosłowie, którzy każdego roku nakładają na nich nowe
ograniczenia. Większość regulacji ma bardzo proste
zadanie – zniechęcanie do zakupu wyrobów tytoniowych oraz promocja polityki antynikotynowej.
Zaczęło się od wprowadzenia zakazu palenia
w miejscach publicznych. Zabronienie palenia na
przystankach autobusowych i w pobliżu placów
zabaw nie budzi żadnych kontrowersji. Ten przepis popierają nawet sami palacze. Prawdziwą burzę wywołały natomiast ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych. W restauracjach i pubach,
w których nie wyznaczono osobnego, klimatyzowanego pomieszczenia, dymka nie puścimy już od
listopada 2010 r., kiedy to przepisy weszły w życie.
- Uważam, że jest to ograniczenie mojej wolności.
Zawsze były knajpy, w których można palić i takie,
w których jest to zabronione. Nikt nie był wówczas
poszkodowany. Teraz lokali dla palaczy jest znacznie mniej – uważa Dawid Zięba, palący od 8 lat.
Kolejnym pomysłem europosłów było wprowadzenie obowiązku sprzedaży papierosów, które
same gasną. Pomysł został zaczerpnięty ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie przepis ten funkcjonuje już
od wielu lat. Jego głównym założeniem jest ochrona palącego przed samospaleniem. Papieros gaśnie
jeżeli między jednym a drugim zaciągnięciem zrobi się kilkunastosekundową przerwę. Nie wiadomo
czy wprowadzenie nowych regulacji spowodowało
zmniejszenie liczby pożarów wywołanych przez żar
papierosowy. Pewne jest natomiast to, że zmodyfikowany produkt może wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej wyrozumiałego konsumenta.
Tego typu regulacje prawne nie są jednak największym problemem.

dyrektywy tytoniowej każda firma przed wprowadzeniem produktu na rynek musiałaby to sprawdzić. Wkłady o wysokiej zawartości nikotyny (powyżej 4 mg) będą sprzedawane wyłącznie jako
produkt leczniczy przeznaczony do nikotynowej
terapii zastępczej. Na produktach pojawią się również ostrzeżenia dotyczące ich szkodliwości. Najprawdopodobniej zmian nie wytrzymałyby małe
firmy, których na polskim rynku producentów jest
obecnie najwięcej. Uzyskanie odpowiednich zezwoleń na sprzedaż oraz wprowadzenie komunikatów
zdrowotnych wiąże się z dodatkowymi kosztami.
To z kolei z pewnością odbije się na konsumentach. Co zatem pozostaje skoro e-papierosy również zdrożeją?

się truję – jestem świadomym człowiekiem – a to czy
robię to za pomocą „slimów”, „mentoli”, czy zwykłych
papierosów nie powinno nikogo obchodzić - mówi
Magda Świerczyńska, paląca od 9 lat.
Przepisy uderzają nie tylko w palaczy, ale przede
wszystkim w naszą gospodarkę. Polska jest największym europejskim producentem papierosów typu
slim oraz wszelkich odmian smakowych. Wprowadzenie zakazu spowoduje gigantyczne straty. Szacuje się, że sprzedaż krajowego tytoniu może spaść
nawet o 40%. Oznacza to, że przez nowe przepisy
stracimy miliardy złotych. Polska Izba Handlu ocenia natomiast, że łączna liczba zagrożonych stanowisk pracy to ok. 566 tys. po wprowadzeniu ustawy
w życie. To jednak nie koniec zmian. Europosłowie
już zapowiedzieli wprowadzenie jednakowych opakowań na wszystkie papierosy. Na paczkach – tak
samo jak ma to miejsce w Australii – miałyby się
pojawiać zdjęcia przestrzegające przed paleniem.
Przedstawiałyby one m.in. płuca, krtań i jamę ustną zniszczone przez nałóg. Z opakowań zniknęłoby
również logo producenta. Czy takie działania mają
szansę skierować palaczy na dobrowolny odwyk?

ny i leczniczy wpływ? Swoje wątpliwości przedstawił już Parlament Europejski, który planuje
wprowadzenie wielu ograniczeń dotyczących
e-papierosów.
Wkłady do e-papierosów zamiast tytoniu zawierają płyn, w którego skład wchodzi m.in. nikotyna. Jest on podgrzewany do temperatury bliskiej
200 stopni Celsjusza. Powstający w ten sposób aerozol trafia do płuc. Nie ma wątpliwości, że dym jest
zdrowszy niż ten zawarty w tradycyjnym papierosie. Nie wydziela on bowiem substancji smolistych,
amoniaku czy dwutlenku węgla. Jak dotąd producenci nie przedstawili jednak popartych dowodami
zaleceń w sprawie skuteczności, dawkowania, czasu stosowania czy bezpieczeństwa stosowania tych
urządzeń, spełniających wymogi farmaceutyczne.
To jaki wpływ może mieć wieloletnie korzystanie
z e-papierosów jest na razie zagadką.
Może to oznaczać, że zapewnienia producentów o nieszkodliwości swoich wyrobów są nieprawdziwe. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić
czy e-papierosy są zdrowe, a tym bardziej - czy mają
właściwości terapeutyczne. Po wejściu w życie nowej

Dyrektywa tytoniowa uderza w legalny handel. Jeśli palacza nie będzie już stać na zakup papierosów z polskim znakiem akcyzy, poszuka innych opcji. Za paczkę papierosów na czarnym
rynku zapłacimy ok. 6,50 zł. Cena jest kusząca,
więc chętnych na zakup nielegalnego produktu
nie brakuje. Każdego dnia policja lub służba celna przejmują nielegalny tytoń od przemytników
i handlarzy. Towar jest przemycany głównie z Rosji, Ukrainy i Białorusi. W ubiegłym tygodniu policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali trzech mężczyzn,
którzy w wynajętej hali poprodukcyjnej przechowywali, porcjowali i pakowali nielegalny tytoń.
Tak przygotowany produkt sprzedawano w kilku różnych miejscach - w tym także w internecie. Funkcjonariusze zabezpieczyli aż tonę ,,lewego" towaru. Szacuje się, iż Skarb Państwa na ich
przestępczej działalności mógł stracić nawet 420
tys. zł. - To zdarza się dosyć często. Tylko w naszym województwie praktycznie w każdym tygodniu zatrzymujemy osoby odpowiedzialne za nielegalny handel. Często są to małe ilości, ale zdarza
się, że przejmujemy kilka, albo nawet kilkanaście
ton nielegalnego tytoniu. To obecnie duży problem
– mówi komisarz Tomasz Gogolin z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Co zrobić żeby kupować tanio i legalnie? Nadal dużo korzystniejszą opcją jest kupowanie tytoniu w woreczkach i samodzielne skręcanie papierosów. Za 40 sztuk „skrętów” własnej roboty
zapłacimy tyle samo ile za paczkę kupioną w kiosku. Podatek od takiego tytoniu wynosi zaledwie
66 proc. stawki za papierosy paczkowane. Wynika
to z tego, że tytoń sprzedawany w woreczkach jest
zaledwie półproduktem. Zrównanie akcyzy na tytoń do poziomu akcyzy na papierosy pozbawiłoby
konsumentów jakiejkolwiek alternatywy. Nie wiadomo jednak jak długo będą mieć taki wybór. Od
rosnących cen nie uciekniemy. Zaopatrywanie się
na czarnym rynku w niedalekiej przyszłości dla
wielu może okazać się zatem jedynym rozsądnym
finansowo wyborem, aczkolwiek obarczonym kolizją z prawem.

Muzycznie 09

Mysłowicki Negatyw
wrócił z miesięcznej
trasy koncertowej
po Chinach, podczas
której zagrał
dziewięć koncertów
w dziewięciu różnych
miastach. Śląska grupa
wystąpiła w Pekinie,
Xi'an,Changsha,
Guiyang, Chongqing,
Dali, Kunming,
Chengdu oraz Wuhan.
Negatyw zagrał
m.in. w słynnym
Yugongyishan Club
w Pekinie, w którym
dotychczas zagrały
takie tuzy muzyki jak:
Jose Gonzalez, Peaches,
Buzzcocks czy Ebony
Bones. Nasi muzycy
pokonali ponad
11 tys kilometrów.
Antoni Strzelecki

W

podróży zespół zrealizował film dokumentalny pokazujący życie polskiego zespołu w trasie, który będzie
emitowany jesienią tego roku w jednej z wiodących telewizji muzycznych w Polsce. Poznaliśmy ten niezwykły kraj od strony kulturowej,
jak i kulinarnej. Chciałbym, aby ten film pokazał
jak naprawdę wygląda życie muzyków w trasie, bez
kolorowania i tej całej marketingowej otoczki - opowiada Mietall Waluś, lider Negatywu.
Odległości między kolejnymi miastami, w których grali, liczyły średnio tysiąc kilometrów. - Wiele polskich zespołów gra np. na Expo w Pekinie, ale
to najbardziej europejskie spośród chińskich miast.
Jadą na targi, grają do kotleta, często dla Europejczyków. My zjechaliśmy ten kraj, byliśmy w prawdziwie r'n'rollowej trasie, w r'n'rollowych klubach,
w niektórych w latach 90. grała np. Nirvana! Zobaczyliśmy olbrzymie metropolie i malutkie miasteczka,

Zdjęcia: Archiwum Negatywu
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Jak nasz Negatyw

podbijał Chiny

liczące oczywiście kilkaset tysięcy mieszkańców, 2400
metrów nad poziomem morza, gdzie po jednej stronie było wielkie jezioro, a po drugiej wysokie góry emocjonuje się Mietall Waluś.
Na koncerty przychodzili fani rocka, ciekawi białego zespołu. Na niektórych było 250-300
osób, na innych 20. Słuchacze rozpoznawali dwa
numery, "Znikam" i "Za ekranem odwagi",
ta druga piosenka jest dostępna na chińskim YouTube. - Kiedy zaczynaliśmy je
grać, dostawaliśmy największe brawa.
Myślę, że Chińczycy szukają takiego
grania, a że Metallica do nich nie
przyjedzie, to słuchali nas - opowiada Mietall. Koncerty Negatywu supportował chiński zespół. - Grał łagodniej, trochę
jak nasz Pectus. Nam też zresztą
sugerowano, żebyśmy grali lżejszy repertuar. A im mocniej graliśmy, tym bardziej się podobało.
Zresztą po koncertach sprzedaliśmy trochę płyt. Przychodzili ludzie, robili sobie z nami zdjęcia,
brali autografy - wspomina Mietall.
Chiny zauroczyły muzyków. - To,
wbrew pozorom, wolny kraj. Przykładowo
ludzie swobodnie handlują na ulicy, drobni
kupcy nie płacą podatku od wzbogacenia. Jest
rozwinięta klasa średnia, w Polsce nie widziałem takich salonów samochodowych. Jest świetna komunikacja, przede wszystkim tanie metro. Płacisz równowartość złotówki i jeździsz po całym Pekinie, a u
nas przystanki się liczy! - mówi Mietall.
Zdziwiły go też ceny jedzenia. Przykładowo
za pierożki z mięsem i kluseczki dla dziewięciu
osób zapłacili, w przeliczeniu 50 złotych, razem
z piwem... Chociaż w niektórych miejscach nie jadło się najlepiej. - Ludzie palą, kiepują na ziemię,
sanepidu to tam raczej nie ma. Ale zobaczyłem, że
wszyscy jedzą, wszyscy żyją, więc przełamałem się opowiada muzyk.

Skomplikowana była jedynie wymiana dolarów
na juany. "W Polsce idziesz do kantoru i wymieniają
Ci obcą walutę bez problemów. Tutaj musisz wypełnić odpowiedni dokument, wylegitymować się z pasz-

portu. Po zakończeniu całej transakcji, pracownik
banku prosi cię byś na takiej małej skrzyneczce, naciskając jeden z trzech przycisków ocenił jego prace.
Oczywiście wszystko toczyło się bez problemu. Byłem

zadowolony i wcisnąłem przycisk z najwyższą oceną
jego pracy" - wspominał Mietall w korespondencji
dla "Dziennika Zachodniego".
Jak doszło do wyprawy do Chin? - Nie jesteśmy
zespołem mainstreamowym, nie mamy aż tylu propozycji koncertowych co wielkie gwiazdy. Dlatego jesteśmy w stanie co jakiś czas zrealizować jakiś nietypowy projekt. Mamy na swoim koncie najdłuższą
klubową trasę w historii polskiego rocka podczas której w 75 dni zagraliśmy 52 koncerty, teraz polecieliśmy do Chin - opowiada Mietall Waluś, lider Negatywu.
Muzycy mają tam znajomego,
ten z kolei zna agenta. - Zadzwoniliśmy do niego, wysłaliśmy piosenki, spodobały się. Mieliśmy jechać
na pięć koncertów, później okazało się, że jest ich dziewięć, a wyjazd potrwa miesiąc. Odbyliśmy
rozmowę z całym zespołem, czy
ruszamy, czy nie. Bo to wiązało
się z zostawieniem rodzin, dzieci.
Chiny to nie Wielka Brytania, Europa czy nawet Stany. Wszyscy muzycy zgodzili się - opowiada Mietall.
Dzisiaj, kiedy muzycy oglądają filmiki z Chin, zastanawiają się: Czy my
tam naprawdę byliśmy?! A Mietall dodaje:
Cieszę się, że jesteśmy zespołem, który realizuje swoje marzenia.
Mietall nigdy nie marzył o urokach wieży Eiffla czy Sekwany, zawsze chciał zobaczyć... Chiński
Mur. W końcu go nie zdążył zwiedzić. - Obiecaliśmy sobie, że za rok tam wrócimy, tylko po to, by zobaczyć ten mur - zapowiada Mietall.

Negatyw udostępnił teledysk do pierwszego singla "Zrobię wszystko tak jak chcę" zapowiadający nowy,
piąty album, który na półkach sklepowych ukaże się w październiku tego roku. Za nowy album od strony
produkcyjnej odpowiada Marcin Bors, współpracujący w ostatnim czasie z takimi artystami jak m.in:
Monika Brodka, Kasia Nosowska czy zespół Hey. (as)

10 Policja
Przetrzymywali
zwłoki i pobierali
emeryturę

P

olicjanci z komisariatu w Tworogu zatrzymali 54-letnią kobietę i jej o 2 lata młodszego męża.
Stróże prawa w domu, gdzie mieszkali
zatrzymani, odkryli zwłoki 86-letniego mężczyzny. Okoliczności wskazują,
że zatrzymane małżeństwo sprawowało
opiekę nad staruszkiem, a kiedy mężczyzna zmarł, nie zgłosili tego faktu,
dalej pobierając jego emeryturę. Sprawę wyjaśniają śledczy...
Policjanci otrzymali informację od
pracowników pomocy społecznej, że od
pewnego czasu nie mogą nawiązać kontaktu z rodziną, pod opieką której znajduję się starszy mężczyzna. Pomimo wizyt pracownicy nie byli wpuszczani do
domu. Po tej informacji funkcjonariusze policji kilkukrotnie próbowali przeprowadzić rozmowy z domownikami.
W końcu okazało się, że starszy mężczyzna nie żyje, a jego zwłoki w daleko posuniętym rozkładzie leżą w łóżku. Małżeństwo nie potrafiło wyjaśnić tej sytuacji
oraz podać daty śmierci współlokatora.
Na miejsce zostali skierowani policjanci
z grupy dochodzeniowo - śledczej, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Dokładna przyczyna i data śmierci zostaną
ustalone po sekcji zwłok oraz opinii biegłych. Małżeństwo zostało zatrzymane.
Obecnie trwają czynności w tej sprawie
mające na celu wyjaśnić jej okoliczności.

Pościg za pijanym
kierowcą

P

olicjanci siemianowickiej drogówki podjęli pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do
kontroli drogowej. W trakcie ucieczki
uderzył swoim oplem w budynek przy
ul. Michałkowickiej. Jego „podróż”
zakończyła się na ul Kościuszki, gdzie
został zatrzymany przez stróżów prawa. W organizmie miał prawie promil alkoholu.
Pościg rozpoczął się na ul. Westerplatte. Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego postanowili zatrzymać do
kontroli kierowcę opla. Kiedy funkcjonariusze dali mu sygnał, aby zjechał na
pobocze w celu przeprowadzenia kontroli - ten natychmiast ruszył do ucieczki.
Okazało się, że za sterami opla siedział
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Wyłudzili prawie 30 mln zł

Policjanci z Wydziału do
Walki z Przestępczością
Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji oraz
przedstawiciele
Prokuratury Okręgowej
w Bielsku-Białej
zajmują się sprawą
zorganizowanej grupy
przestępczej wyłudzającej
leasingi na zakup maszyn
budowlanych, drogowych,
linii produkcyjnych
i luksusowych
samochodów.

Z

e wstępnych ustaleń wynika,
że oszuści wyłudzili około 30
mln zł na szkodę firm leasingowych. Do tej pory zatrzymano 11
osób, którym przedstawiono łącznie
117 zarzutów. 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, wobec
pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Za przestępstwa te grozi im
do 10 lat więzienia.
Policjanci i prokuratorzy od 2 lat
pracują nad sprawą zorganizowanej
grupy przestępczej o zasięgu ogólnopolskim. Działalność grupy polegała
na posługiwaniu się sfałszowaną dokumentacją. Zabezpieczeniem ewentualnych przyszłych roszczeń miały być

39 – latek, który nie posiadał uprawnień
do kierowania pojazdami. Za popełnione wykroczenia i przestępstwo odpowie
przed sądem. Kodeks karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
przewiduje karę pozbawienia wolności
do dwóch lat.

Zabił z zazdrości

K

ryminalni z wojkowickiego komisariatu zatrzymali 60-latka, który 8. czerwca bieżącego
roku we własnym domu dokonał zabójstwa 40-letniej kobiety. Wojkowiczanin w trakcie kłótni z mieszkającą u niego kobietą zadał jej śmiertelne
uderzenie siekierą w głowę. Sprawcy
zabójstwa grozi teraz dożywotni pobyt w więzieniu.
Informacja o zaginięciu mieszkanki
Wojkowic dotarła do policjantów od jej
rodziny. Prowadzący poszukiwania za
40-latką funkcjonariusze udali się pod jeden z adresów, gdzie kobieta była ostatnio
widywana. W trakcie rozmowy ze stróżami prawa 60-latek przyznał się do zabójstwa kobiety informując, iż motywem
zbrodni była zazdrość. Ponadto sprawca

przedmioty leasingu, np.: linia technologiczna, sprzęt budowlany, specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz
luksusowe samochody. Przestępczy
proceder trwał od 2008 roku i polegał
na uzyskiwaniu środków na pozyskanie nieistniejących maszyn czy urządzeń. Często te same urządzenia lub
pojazdy podstawiane były wielokrotnie do różnych leasingów. W przypadku kontroli podmieniane były jedynie
tabliczki identyfikujące dany przedmiot. Sprawcy pozorowali też sprzedaż przedmiotów leasingu poprzez
nawet kilkunastokrotne podbijanie
ich wartości. Ponadto używali specyficznego nazewnictwa przedmiotów,
np. zwykła minikoparka na fakturach

stawała się specjalistycznym urządzeniem do wykopów, przez co pozornie wielokrotnie wzrastała jej wartość.
Ustalono, że w przestępczy proceder
zaangażowanych było około 100 podmiotów gospodarczych z całej Polski,
a firmą wiodącą była jedna ze spółek z Bielska-Białej. Współpracujące ze
sobą firmy pozorowały wysokie zyski
poprzez transfery dużych kwot. Umowy zawierano przez podstawione osoby. W tym celu w różnych hospicjach,
czy środowisku pospolitych przestępców wyszukiwano osoby w podeszłym
wieku lub złym stanie zdrowia, którym
„sprzedawano” udziały spółek. Sprawcy przepisywali udziały płacąc za nie
od 1 do 2 tys. zł. Trzej tak pozyskani

zabójstwa wskazał miejsce ukrycia zwłok,
w pobliżu którego policjanci znaleźli ciało kobiety. Jak ustalili śledczy prowadzący
sprawę 40-letnia mieszkanka Wojkowic
przebywała od pewnego czasu u swojego przyszłego oprawcy. 8. czerwca bieżącego roku doszło między nimi do kłótni.
W trakcie awantury mężczyzna wziął do
ręki siekierę, którą zadał kobiecie uderzenia w głowę. Po dokonaniu zabójstwa
ciało kobiety ukrył w pobliżu małej rzeki. Decyzją Sądu Rejonowego w Będzinie sprawca zabójstwa został tymczasowo aresztowany na okres najbliższych 3
miesięcy. Grozi mu teraz dożywotni pobyt w więzieniu.

wszedł do jednego z lokali gastronomicznych z trzema nabojami górniczymi, twierdząc, że wysadzi się w powietrze. Desperat najwyraźniej nie żartował,
bowiem spod jego ubrań wystawały przewody elektryczne, a w dłoni trzymał
baterię. Klienci lokalu próbowali obezwładnić mężczyznę, jednak ten wyrwał
się i zaczął uciekać wzdłuż bloku mieszkalnego przy ulicy Wrzosowej. Ucieczka
43-latka nie trwała zbyt długo, bowiem
już po chwili znalazł się on w rękach kryminalnych. Na miejsce skierowani zostali
policjanci z katowickiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego
specjalizujący się w rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym, a także policjanci
ATK Centralnego Biura Śledczego oraz
przewodnik z psem do wyszukiwania
ładunków wybuchowych. Zatrzymany
mężczyzna miał w organizmie ponad
dwa promile. Podczas przeszukania jego
mieszkania, zabezpieczona została także broń gazowa. Teraz mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie,
gdzie będzie oczekiwał na proces. Grozi
mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Areszt dla amatora
metanitu

S

ąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek policjantów i prokuratora tymczasowo aresztował
43-latka, który z materiałami wybuchowymi wszedł do jednego z lokali i twierdził, że się wysadzi. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło na Osiedlu Arki
Bożka. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju

Skatowiali 16-latka

W

Gliwicach czterech młodych
mężczyzn pobiło 16-latka.
Nastolatek zmarł na miejscu, mimo że próbowali reanimować go
przechodnie. Młodociani zwyrodnialcy
uciekli, zostawiając skatowaną ofiarę na
śmierć. Czwórka nastoletnich napastników została zatrzymana. Znane są już

wyniki sekcji zwłok. Jej ustalenia mogą
całkowicie zmienić kwalifikację czynu.
Napastnicy wcześniej grali w piłkę.
Gdy zobaczyli przechodzącego chłopaka
- przerwali grę i zaczęli go bić. 16-latek
był reanimowany przez przechodniów,
jednak gdy przyjechało pogotowie, lekarz mógł już stwierdzić jedynie zgon.
Dwóch starszych napastników - 17 i 18
latek przebywają w policyjnym areszcie.
Natomiast 15 i 16 latek zostali zatrzymani
i oczekują na przesłuchanie w izbie dziecka. Policja wykluczyła już motyw rabunkowy. Nadal nie wiadomo jednak, który
z nich zadał śmiertelny cios. W ustaleniu
tego pomocne będą badania przeprowadzone przez biegłych. Ujawniono już za
to wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że
bezpośrednią przyczyną zgonu był pęknięty tętniak w okolicy rozwidlenia tętnicy podstawowej, który skutkował rozległym krwotokiem. Za pobicie sprawcom
grożą trzy lata więzienia.

Zatrzymana
za zabójstwo

Ś

ledczy z Bielska – Białej zatrzymali 46-letnią kobietę podejrzaną
o zabójstwo 45-letniego partnera.
Ciało mężczyzny znaleziono na klatce
schodowej jednego z bloków w bielskiej
dzielnicy Komorowice Krakowskie. Za
przestępstwo zatrzymana może trafić
do więzienia na resztę życia.
Policjanci otrzymali informację, że
na klatce schodowej bloku odnaleziono zakrwawione zwłoki mężczyzny. Na
miejsce natychmiast skierowano pogotowie ratunkowe oraz grupę operacyjno-dochodzeniową. Przybyły na miejsce
lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Policjanci zajęli się zabezpieczaniem dowodów przestępstwa. Szybko ustalono, że
związek z zabójstwem może mieć konkubina 45-letniego mężczyzny. Kobieta została zatrzymana przez policjantów. Śledczy ustalili, że pomiędzy zatrzymaną a jej
partnerem doszło do kłótni, w czasie której kobieta ugodziła mężczyznę nożem
w brzuch. Przeprowadzona w międzyczasie sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł na skutek rany kłutej brzucha
zadanej ostrym przedmiotem. Wnikliwe
przesłuchanie kobiety, połączone z wynikami oględzin, pozwoliło szczegółowo
odtworzyć przebieg zdarzenia i rolę zatrzymanej. Sprawczyni usłyszała już zarzut zabójstwa. Sąd – na wniosek śledczych i prokuratora – podjął decyzję o jej
tymczasowym aresztowaniu.
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Jak walczyć
z bezsennością?

Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
W połowie tygodnia dowiesz się
o ciekawej propozycji twoich przełożonych.
Będziesz mieć mało czasu na ewentualne
zastanowienie się. Lepiej więc teraz uporządkować swoje sprawy, żeby być gotowym.
Ryby 21.02. - 20.03.
Postaraj się być miły i układny. Trzeba podziękować, za to co ostatnio zrobiono
dla ciebie. Nie zaniedbuj swojego leczenia,
pamiętaj o następnej wizycie. Być może
trzeba będzie przesunąć inne spotkanie.

foto: www.sxc.hu

Baran 21.03. - 20.04.
Nie będzie teraz drażliwych spraw
– nie będzie cię też dla nikogo. Zasłużyłeś
sobie na to, żeby na jakiś czas wycofać się
gry. W poniedziałek powinieneś być jednak
dyspozycyjny – a więc sobota ...

Problemy z zasypianiem dopadają od czasu do czasu każdego z nas. Jak
sobie pomóc bez sięgania po tabletki nasenne czy konsultacji lekarskiej?

S

pożycie ostatniego większego posiłku powinien być nie później niż 3-4 godziny przed
położeniem się spać. Unikanie kofeiny (kawa,
herbata, czekolada, cola) to oczywistość, należy jednak pamiętać, że organizm potrzebuje aż 6
godzin na pozbycie się całkowicie tej substancji z organizmu. Powinno się to wziąć pod uwagę przy planowaniu ostatniej kawy dnia. Ponadto, wskazane nie
są produkty tłuste i ostre, a na przekąski przed zaśnięciem nie powinniśmy wybierać słodyczy - węglowodany utrudniają zaśnięcie. Słynna szklanka
mleka z miodem działa naprawdę. Produkty mleczne zawierają w sobie wapń i tryptofan - substancje
ze ścisłej czołówki produktów nasennych. Pomóc
w zaśnięciu mogą nam ponadto orzechy z tofu, tost
z masłem orzechowym czy banan.
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. A dokładniej
- jakie sobie łóżko kupisz. Sprzymierzeńcem naszego

snu nie będą łóżka składane (wersalka, łóżko). Najlepszy będzie nie za miękki ani nie za twardy materac
(nie może się zapadać pod ciężarem ciała a jedynie
lekko uginać pod barkami i biodrami) przynajmniej
o 20 cm przewyższający długość naszego ciała. Sypialnia i łóżko mają nam się kojarzyć z przyjemnością, odprężeniem i wypoczynkiem. Zabieranie do
niego niedokończonej pracy czy rezerwowanie czasu przed zaśnięciem na przemyślenie swoich problemów na pewno nie pomoże nam zasnąć. Kiedy nie
można wyeliminować utrudniających zasypianie
odgłosów z zewnątrz (ulica, sąsiad) spróbujmy je zagłuszyć. Często w takich sytuacjach poleca się tzw.
"muzykę relaksacyjną". Nie zmuszaj się do spania,
kiedy nie jesteś śpiący. Jeśli przewracasz się nerwowo
z boku na bok przez godzinę a sen nie jest ani trochę
bliżej nadejścia, nie męcz się. Zapal światło, poczytaj
książkę, przejdź się po domu (byle z dala od kuchni).

Aż do momentu kiedy poczujesz znużenie - problem
z zaśnięciem powinien zniknąć. Sen to naturalna reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Jeśli prowadzimy siedzący tryb życia, każdego dnia powinniśmy
wygospodarować chociaż godzinę na ruch: bieganie,
jazdę na rowerze czy basen. Nie powinniśmy jednak
wykonywać intensywnych ćwiczeń po godzinie 19.
Drzemki w ciągu dnia mogą korzystnie wpłynąć na
nasze doraźne funkcjonowanie, ale sprawią, że wieczorem będziemy pełni energii, a problemy z zaśnięciem się nasilą. Jeśli już koniecznie musimy przespać
się w ciągu dnia, nie powinny być to drzemki dłuższe
niż 15-20 minut. Dla niektórych czytanie w wygodnym łóżku to prosty sposób, by zasnąć. Szczególnie,
jeśli zbliża się sesja i do wyboru mamy studiowanie
nudnego podręcznika lub spanie. Warto chwilę poczytać, by uzmysłowić sobie, jak bardzo jesteśmy na
spanie gotowi.

Przepisy na lśniące, gładkie i zdrowe włosy

foto: www.sxc.hu

M

arzy o nich ta połowa
kobiet, która nie marzy
o bujnych lokach... Jak to
osiągnąć?
Skuteczną metodą jest nakładanie masek na włosy, które można dostać w każdym sklepie kosmetycznym o różnym zastosowaniu
a mianowicie do włosów farbowanych, rozjaśnianych, kręconych, łamliwych itd. Proponuję maskę do włosów matowych lub pozbawionych
blasku. Nałóż ją na wilgotne włosy
a na to czepek (może to być również
reklamówka). Wystarczy 20 minut
a dla lepszego efektu można je jeszcze
podgrzać suszarką. Należy również
pamiętać o szamponie dostosowanym do potrzeb włosów i o odżywce,
którą można stosować przy każdym
myciu włosów. Może to być odżywka
bez spłukiwania lub ze spłukiwaniem
to już zależy od tego co będzie dla
ciebie wygodniejsze. Rewelacyjnym
kosmetykiem do nabłyszczenia włosów jest spray. Myjesz włosy, modelujesz i spryskujesz (można przeczesać).

Przygotowanie domowej maseczki
z 1 łyżki siemienia lnianego z szklanką wody, zagotuj i pozwól się gotować
5 min na bardzo małym ogniu. Przecedź i ostudź, a następnie na umyte i wytarte włosy nanieś letnią odżywkę z siemienia lnianego. Głowę
owiń ręcznikiem i pozostaw tak na

kilka minut. Następnie należy spłukać włosy ciepłą wodą i jeśli to konieczne, wysuszyć suszarką.
Włosy to nasza wizytówka. Poszczególne kłaczki zdradzają ogólny
stan naszego zdrowia. Aby mieć czym
falować na wietrze należy dostarczyć
organizmowi różnych witamin: B, PP,

A, C i E . Do tego: cynk, magnez, żelazo, biotyna, siarka, kwasy tłuszczowe
omego-3 i voila. Fryzjerzy radzą aby
w jak najmniejszym stopniu ingerować
we włosy mechanicznie i chemicznie.
Trwała ondulacja, farbowanie, prostowanie urozmaicają nasz wizerunek, ale musimy uważać aby nie przesadzać. Szampon z umytych włosów
należy spłukiwać chłodną wodą, aby
zamknąć łuski włosowe i nadać włosom połysk.
Stary, sprawdzony sposób naszych
babć. Po umyciu włosów spłucz je
wodą z dodatkiem octu. Ważne, aby
nie było to ostatnie płukanie, bo pozostanie nieprzyjemny zapach. Maseczka jajeczna do jej sporządzenia
będzie potrzebne jedno jajko. Białko
ubijamy na sztywną piane i mieszamy
z żółtkiem. Maseczkę wmasowujemy
we włosy i skórę głowy. Włosy owijamy folią i ręcznikiem i pozostawiamy
je tak na 20 minut, po czym dokładnie spłukujemy. Cały zabieg należy
wykonać jeszcze przed umyciem włosów szamponem.

Byk 21.04. - 21.05.
Takiej aparycji można ci tylko zazdrościć, jednakże to jeszcze nie wszystko. Pamiętaj o środzie i nie daj się plotkom.
Kłopoty z urzędami powinny skończyć się
już niedługo – ale najpierw będzie ta najważniejsza wizyta.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Domowe naprawy nie mogą dłużej czekać, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością zmiany planów zawodowych.
Przygotuj porządne materiały dla swoich
współpracowników. Tym razem będą musieli poradzić sobie bez ciebie.
Rak 22.06. - 22.07.
Trzeba będzie zmienić domowe i zawodowe plany. W sobotę zadzwoń koniecznie do Panny i dowiedz się co naprawdę
działo się w czasie twojej nieobecności.
Miła wizyta będzie mieć swój ciąg dalszy.
Lew 23.07. - 22.08.
Pomyślne wiadomości nie ominą
ciebie, ale trzeba będzie sobie na nie zasłużyć. W połowie tygodnia uda się zażegnać konﬂikt w pracy – to uspokoi również
atmosferę w domu. Nie lekceważ tego,
o czym mówił Skorpion.
Panna 23.08. - 22.09.
Teraz nie musisz niczego uzupełniać, ani nigdzie dzwonić. Już niedługo
czeka cię nawał pracy i tylko dwa dni spokoju. Lepiej nie planuj teraz większych zakupów ani wyjazdów. Sprawy prywatne też
będą musiały zaczekać.
Waga 23.09. - 23.10.
Musisz poczekać do poniedziałku
i uzupełnić brakujące dane. Twoi bliscy
pomogą ci tam, gdzie to możliwe, ale większą cześć pracy będziesz musiał wykonać
sam. Uważaj, żebyś się nie przeliczył –
jeszcze można wprowadzać korekty.
Skorpion 24.10. - 22.11.
To jeszcze nie jest ten moment, o którym marzysz. Konieczna jest jeszcze odrobina cierpliwości. Spotkanie z przełożonymi
przeciągnie się i trudno będzie znaleźć sensowne wytłumaczenie dla jego następstw.
Strzelec 23.11. - 21.12.
Pamiętaj o poniedziałkowej kontroli.
Do tego jeszcze zbliżające się zebrania.
Będziesz musiał nieźle popracować nad
tym, żeby jeszcze zmieścić swoje zobowiązania towarzyskie. Nie rób nadziei komuś,
komu bardzo na tobie zależy.
Koziorożec 22.12. - 20.01.
Przemyśl jeszcze raz to, czego dowiedziałeś się od Barana. Teraz jeszcze masz
szansę ustawić sprawy korzystnie dla siebie.
W tej sytuacji nie powinieneś prosić o pomoc
nikogo z przyjaciół. Piątek upłynie pod znakiem koniecznych prac remontowych.
Hogatha
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Szaleją na desce na

foto: Wake Lake Hubertus

Hubertusie
Wakeboarding
na Śląsku zyskuje
coraz więcej fanów.
W Mysłowicach
od niedawna
mamy możliwość
spróbowania
swoich sił
w ślizganiu się na
desce po wodzie.
PROMOCJA

Adrian Leks

Na

pomysł stworzenia
Wake Parku na
terenie kąpieliska
Hubertus wpadli
Michał Barański i Piotr Wodzisławski. Wyciąg w Mysłowicach zbudowano pod koniec czerwca. W wodzie
postawiono dwa maszty w odległości ponad 230 metrów i rozciągnięto pomiędzy nimi linę. Pierwszych
wskazówek udziela instruktor. Jadący na desce chwyta drążek i zostaje

wyciągnięty na wodę. Wyciągiem
cały czas steruje operator, a jeżeli
ktoś się przewróci to drążek do niego automatycznie wraca. To dopiero drugi wyciąg wakeboardowy na
Śląsku. Pierwszy już od roku działa na Skałce w Świętochłowicach.
– Uprawialiśmy wcześniej wakeboarding i doszliśmy do wniosku, że
zdecydowanie brakuje takich miejsc
w naszym regionie. Hubertus okazał się idealnym rozwiązaniem. Jest
to sport coraz bardziej popularny.
Prosty i zarazem widowiskowy, który

ma przed sobą ciekawą przyszłość. To
także letnia alternatywa dla fanów
narciarstwa – opowiada Piotr Wodzisławski z Wake Lake Hubertus.
Nowe miejsce przyciągnęło zarówno profesjonalistów, jak i osoby,
które dopiero debiutują w tym nietypowym sporcie. - Swoich sił spróbować może każdy. Pływają dzieci
i osoby starsze. Nie wolno tylko na
początku bać się wody. Podczas nauki
na pewno nikomu nic się nie przytrafi. Jeżeli ktoś już zaczyna wykonywać
triki, to dopiero wtedy pojawia się ryzyko – wyjaśnia Michał Barański.
Korzystać z wyciągu można codziennie od godziny 7 do godzin
wieczornych, kiedy ślizganie ze
względu na ograniczoną widoczność jest już niemożliwe. 15-minutowa jazda do godziny 15 kosztuje
35 zł, a późnej 5 zł więcej. Za wynajęcie całego wyciągu na godzinę zapłacimy 125 zł - do godziny 15 i 150
zł już po godzinie 15. Jest też możliwość wynajęcia wyciągu na cały
dzień lub kupienia karnetu na cały
sezon. By poszaleć na tafli wody potrzebne są jeszcze tylko deska, pianka, kamizelka i kask. Można je wypożyczyć za 10 zł. – Dziś jeździłem
po raz pierwszy i to naprawdę ekstra
uczucie. Fajnie, że w tym miejscu

pojawiła się nareszcie jakaś atrakcja, które może urozmaicić spędzanie wolnego czasu – podkreśla Marcin z Mysłowic.
Mimo że Wake Lake Hubertus
znajduje się w sąsiedztwie trzech
miast - Mysłowic, Sosnowca i Katowic, to kilku kierowców miało już
problem, żeby tu trafić. – Jak ktoś
przyjeżdża w te rejony pierwszy raz,
to można faktycznie zabłądzić. Ustawiliśmy już jedną tablicę informacyjną. Wskazówki jak do nas trafić
umieściliśmy także na naszym Facebooku – tłumaczą. Michał i Piotr
zapowiadają, że to nie koniec zmian
na mysłowickim kąpielisku. - Myślimy nad drugim systemem, ewentualnie chcielibyśmy wydłużyć wyciąg.
Coraz więcej osób do nas przyjeżdża
i przekonuje się do tego sportu. Wiadomo, że robimy to wszystko bardziej z pasji, ale każda nowa inwestycja musi być dobrze przemyślana.
W przyszłym roku chcemy wystartować już w majówkę – podsumował
Piotr Wodzisławski.
Ten sezon w Wake Lake Hubertus ma potrwać do końca września,
ale już dziś widać po liczbie chętnych, że nowa atrakcja mysłowickiego kąpieliska przypadła ludziom
do gustu.

Wakeboarding - sport wodny, polegający na płynięciu na powierzchni
wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu. Wakeboarding powstał z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu. (źródło: Wikipedia).
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Oferujemy do sprzedaży mieszkania
o pow. 75mkw położone na os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206
Sprzedam mieszkanie
M3 - 2 pokoje, 45m2. Cena do negocjacji. Tel. 691-236-179

Szukamy energicznych pracowników do pracy w firmie finansowo-prawnej. 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 finansowe. Tel. 512 375 820

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 remontowe, Tel. 793-959-540

Adoptuję kota perskiego z okolic
Katowic. 531-070-296
KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIWNE: ETYKIETY, PODSTAWKI, REKLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369
Sprzedam odbiornik szerokopasmowy AOR AR-mini 700zł Katowice e-mail: dr1126@vp.pl

Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 691 236 179

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

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

Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m,
Dąbrowa Górnicza – Antoniów. Tel: 32
264 00 46

lacji tel. 513-367-700
USŁUGI

lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001

Spr z e d a m Ni s s a n P r i mer a
Tel. 516 303 594

............................................................................................................................
Data emisji: .......................................... Podpis: ......................................
Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

............................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................

.......................................................

WYNAJEM BUSÓW

lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Praca dla murarzy w Warszawie, dla
zainteresowanych więcej informacji tel e f o n i c z n i e p o g o d z . 15 :15 .
Tel. 793 088 470

Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię soków naturalnych w Katowicach.
Tel. 507-114-540

............................................................................................................................

Sprzedania akordeon w bardzo dobrym 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

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

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

Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezentacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

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

USŁUGI FRYZJER SK IE
- w domu klientki. Tel. 32 241 47 46

Przyjmę wersalkę, zbędny sprzęt
domowy. Tel: 514 063 646
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tel. 516 066 653

CYKLINOWANIE

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Przeprowadzki
Kompleksowe

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

TRANSPORT LOK ALNY
KRA JOW Y
MIĘDZYNARODOW Y

tel. 531 944 531

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl
Poszukujemy Dziennikarza
Wymagana duża samodzielność.
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

32 494 33 57

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

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

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

tel.

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

Poszukuję do stałej współpracy doświadczonych krawcowych z woj. Śląsk iego lub Ma łopolsk iego.
Tel. 730-148-460

............................................................................................................................

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe w Katowicach
na ul. Kantorówny. Tel. 604 500 812

Zatrudnię Kierowcę z samochodem
do rozwozu pizzy. Tel. 601 143 160

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

DROBNE

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

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

Poszukujemy osoby z doświadczeniem do pracy w biurze nieruchomości
w Katowicach, Tel. 603 242 344

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................

OGŁOSZENIA

BIURO REKLAMY

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

PR ACA

DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice.
Tel.665 535 489

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

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

Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI
(5 4 K M ) (d r u g i w ł a ś c i c i e l ) .
Tel. 504 852 826.

dn
ie

NIERUCHOMOŚCI
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i

lacji tel. 513-367-700

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

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@mediagold24.pl
tel. 32 494 33 57
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Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
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Zdięcie na okładce:

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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Chorzowski Teatr Ogrodowy

K

oncert Katarzyny Groniec zainauguruje siódmy sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Piosenkarka zaprezentuje recital „Wiszące Ogrody już się przeżyły” wykonując znane utwory
P. Conte, J. Brela, B. Brechta, K. Weilla, N. Cave’a,
E. Costello i L. Cohena. Start 26 lipca o godz. 21:00.
Chorzowski Teatr Ogrodowy to letni festiwal artystyczny odbywający się na terenie chorzowskiej Sztygarki - zrewitalizowanych obiektach dawnej KWK Prezydent. Scena główna stanie w stuletnim Magazynie
Ciekłego Powietrza w cieniu unikatowej, zabytkowej
wieży szybowej z 1933 r. Festiwal prezentuje w większości kameralne spektakle komediowe teatrów z całego kraju i bliskiej zagranicy. Na scenie będzie można
zobaczyć m.in. Teatr Kana ze Szczecina w monodramie
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biLeTY:
spektakle wieczorne – 18 zł; koncert inauguracyjny – 35 zł;
spektakle dla dzieci – wstęp wolny
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://sztygarka.nazwa.pl/ChTO/ChTO/
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„Moskwa – Pietuszki”, warszawski Teatr Roma w spektaklu „Moja mama Janis” oraz katowicki Teatr Bez Sceny w sztuce „Diabelski Młyn” Eric'a Assous'a. Copiątkowym, wieczornym spektaklom towarzyszyć będą
związane z nimi tematycznie koncerty, wystawy i projekcje filmowe. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć m.in. „Vicky Cristina Barcelona” W. Allena i „Pojedynek” K. Branagha. W sierpniowe soboty o godz.
15.00 prezentowane będą spektakle dla dzieci.
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biLeTY:
13 zł (ulgowe); 15 zł (normalne); na poniedziałkowe seanse – 10 zł.
Harmonogram projekcji na stronie internetowej:
http://rialto.katowice.pl/

PIONOWO: 1-prrowizoryczny budynek,2-niewolnik,sługa,3-dawniej karty pozostawione na pomoc,4-zbudował ją noe,5-używka,6-achtel,7-imię żeńskie, 10-kura wiodąca pisklęta,13-legat,14-rzeka w rosji,16-gat.papugi,17-część półtuszy wieprzowej,18-włókno naturalne,19-ozdobna galera,21-słowa do utworu,22-znak rodowy indian,23-pszczoła żyjąca w lasach,26-puls,27-zwierzę futerkowe,30-wiwera, 31-ukrop,34-wielkanocna zabawa ludowa w krakowie,35-wulkan w islandii,37-krzew ozdobny,38-plama
na honorze,40-ślad w drzewie po przejściu piły,41-litera alfabetu greckiego,44-uchodzi z komina.

KREM TONUJĄCY / tuba 50 ml
ochrona bardzo wysoka,
tonujący krem o do twarzy
odcień naturalny
cera normalna, naczynkowa
DZIAŁANIE: •
•
•
•
•
•
•

44

45
46

„Samsary” Rona Fricke, w którym muzyka jest elementem równie ważnym jak obraz. Oprócz tego będzie można zobaczyć zapis koncertu najsłynniejszego
zespołu świata, czyli „Rolling Stones w blasku świateł”
w reżyserii samego Martina Scorsese, a także „Będzie
głośno”, w którym spotka się trzech mistrzów gitary
- Jimmy Page (Led Zeppelin), Jack White (The White
Stripes) oraz The Edge (U2). Na deser „Kwartet” Dustina Hoﬀmana - komedia rozgrywającą się w domu
spokojnej starości dla emerytowanych muzyków.

ZIAJA MED KURACJA OCHRONNA UVA+UVB SPF 50+

31
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35
39

30

T

o będzie prawdziwa gratka dla fanów kina
i muzyki. Nie chodzi jednak o musicale. 24
lipca w katowickim Kinoteatrze Rialto rusza Tydzień z Filmem Muzycznym. Jako pierwszy
wyświetlony zostanie obsypany nagrodami dokument pełnometrażowy „Sugar Man” - niewiarygodna, a jednocześnie prawdziwa opowieść o zapomnianym piosenkarzu, któremu wróżono karierę
na miarę Boba Dylana, a który przepadł bez wieści
na początku lat 70.
Hasło „film muzyczny” jest niezwykle pojemne
i mieszczą się w nim zarówno filmy dokumentalne poświęcone historii znanych muzyków i grup muzycznych („Leonard Cohen: i’m your man”, „The Doors –
historia nieopowiedziana”) jak i filmowy esej w rodzaju

POZIOMO: 1-boczna ściana statku,5-ssak hodowlany,8-starodawne urządzenie do mielenia zboża,9-uzdrowisko dziecięce,11-proporczyk klubu,12-zgiełk,tumult, 15-elektroda ujemna,17-upał,20-reprezentacyjna budowla,21-japońska mata,24-zwał,25-stolica
kazachstanu,28-niedźwiedź morski,29-nagonka,32-artysta sceniczny, 33-treść,osnowa,36-pająk o ośmiu cieńkich nogach,39-drapacz,narzędzie z epoki kamienia, 42-góry w rosji,43-drzazga,45-dychawica,46-łow.staropolska nazwa tropiciela,47-włókno łykowe.
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Tydzień muzycznych projekcji

Krzyżówka

7

14
5

foto: Materiały prasowe

foto: Stowarzyszenie sztyg.art
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Zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Zapobiega podrażnieniom słonecznym.
Chroni naskórkowe zmiany barwnikowe – znamiona i pieprzyki.
Zabezpiecza skórę przed powstawaniem przebarwień.
Neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za fotostarzenie.
Wyrównuje koloryt i kryje niedoskonałości skóry.
Przywraca cerze zdrowy i młodzieńczy wygląd.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 23.07.2013 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 36 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 35 to „MIÓD LIPCOWY LEK ZDROWY”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest Marta Krawczyk z Rudy Śląskiej.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 35 to „EUROPEJCZYK”. Zwycięzcą został Marek Bojarski 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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Miniony sezon w wykonaniu piłkarzy Ruchu Chorzów był najgorszym
od wielu lat. Niebiescy uplasowali się na przedostatnim miejscu
w tabeli, a od spadku uchronił ich tylko przypadek – licencji na grę
w Ekstraklasie nie otrzymała Polonia Warszawa. Taka sytuacja zmusiła
trenera Jacka Zielińskiego do przewietrzenia szatni swojej drużyny.

W

rozpoczynającym się sezonie w niebieskiej koszulce nie zobaczymy już
Andrzeja Niedzielana,
Mindaugas Panka i Marcina Kikuta. Zarząd Ruchu podjął także decyzję o tym,
że nie przedłuży umów z Igorem Lewczukiem, Michalem Peškoviciem i Željko
Djokiciem, czyli z zawodnikami, których
kontrakty obowiązują do końca czerwca 2013 roku. Na listę transferową wystawieni zostali natomiast Maciej Jankowski i Pavel Šultes. Ku zadowoleniu
kibiców kontrakt z klubem przedłużył
natomiast Marcin Malinowski. Kapitan
chorzowskiej drużyny, który rozegrał
do tej pory 401 spotkań w ekstraklasie,
zdobywając w nich 11 bramek, pozostanie z klubem jeszcze co najmniej 12
miesięcy. - Bardzo cieszymy się z faktu,
że Marcin nadal będzie reprezentował
nasze barwy – mówi dyrektor sportowy Ruchu, Mirosław Mosór. – Drużynie
przyda się tak doświadczony zawodnik,

młodzież będzie mogła się od niego dalej uczyć. Z drugiej strony Marcin swoją
postawą na treningach i w meczach ligowych, sparingowych pokazał, że nie złożył i nie zamierza jeszcze składać broni.
Jestem przekonany, że taka mieszanka
rutyny z młodością wyjdzie na dobre zespołowi - dodaje.
Sporym zaskoczeniem jest natomiast powrót Łukasza Surmy. Zawodnik, który w latach 1998 – 2002 stanowił
o sile chorzowskiego zespołu podpisał
roczny kontrakt zawierający opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy - Jak ktoś
obliczył, wracam do Chorzowa po 11 latach – mówi zawodnik. - Cieszę się bardzo z tego faktu, bo wróciłem do klubu,
w którym spędziłem cztery lata. Widać
wówczas nie zawiodłem i chyba dobrze
zostałem zapamiętany, bo zewsząd płyną do mnie w Chorzowie dowody sympatii. Ruch we mnie uwierzył, choć mam
już już 36 lat i bliżej mi do końca przygody z piłką. Chciałbym teraz klubowi

odwdzięczyć się za zaufanie dobrą grą
– zaznacza.
To jednak nie koniec wzmocnień.
Do klubu dołączyli także Bartosz Brodziński oraz posiadający polsko - niemieckie obywatelstwo Daniel Dziwniel.
21 letni zawodnik, który swoją karierę rozpoczynał w juniorskiej drużynie
Eintrachtu Frankfurt, będzie reprezentować barwy chorzowskiego klubu przez
najbliższe dwa lata. - Daniel to młody,
zdolny zawodnik, który miał już szansę grać w reprezentacji Polski. Liczę na
to, że pokaże się z jak najlepszej strony
i szybko powalczy o miejsce w podstawowym składzie Ruchu. Te oczekiwania
dotyczą obydwu obrońców, których pozyskaliśmy. Bartosz to również utalentowany defensor, który przy Cichej będzie miał okazję rozwijać zdobyte do
tej pory umiejętności pracując z naszym
sztabem i zdobywać doświadczenie na
boiskach ekstraklasy – podkreśla Mirosław Mosór.
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foto: Dariusz Hermiermiersz / gornikzabrze.pl

Powrócą na szczyt?
Tegoroczne derby zapowiadają się pasjonująco. Czy tym razem to "niebiescy" będą górą?

Tuż przed startem nowego sezonu
zespół wzmocnił również kolejny obrońca - Adrian Mrowiec i Artur Gierara.
25 letni pomocnik będzie reprezentować barwy klubu z Cichej przez najbliższe dwa lata. - Zrobię wszystko, aby
udowodnić, że znalazłem się tu nieprzypadkowo. Jestem wdzięczny trenerowi
Zielińskiemu i całemu sztabowi trenerskiemu za to, że zaufał mi dając mi szansę na grę w Ruchu. Mam nadzieję, że już
wkrótce będę się mógł odpłacić dobrą postawą na boisku - mówi nowy zawodnik
„niebieskich”.

Czy letnie transfery pomogą drużynie powrócić do formy z sezonu
2011/2012 kiedy to rozgrywki zakończyli na drugim miejscu w tabeli? Jest na to szansa. Minionej niedzieli, w pierwszej kolejce T-mobile
Ekstraklasy chorzowianie zremisowali u siebie z wyżej notowanym rywalem – Lechem Poznań 1:1. - Zmieniła się nasza szatnia. Zmienił duch
w tej szatni. A ten remis wskazuje, że
idziemy w dobrym kierunku. On cementuje nas - powiedział trener Ruchu po meczu z Lechem. (tb)

ŚLĄSKIE!

Jeżeli tak, to teraz masz szansę pochwalić się swoimi
fotografiami z najciekawszych miejsc województwa
Śląskiego.
Rozpoczęły się wakacje, czyli czas wypoczynku i podróży. Nie wszyscy jednak wybiorą się na zagraniczne wojaże, czy nad Bałtyk. Wielu z nas postawi na województwo śląskie, które w poprzednim roku odwiedziło ponad
4 miliony turystów. Ogromnym atutem naszego regionu
jest jego różnorodność. Znajdziemy tu między innymi
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a z drugiej
strony Zamek Ogrodzieniec w Podzamaczu i Muzeum
Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli zrobiliście ciekawe zdjęcia
podczas wakacyjnego wypadu w Śląskiem, to prześlijcie je
z krótkim opisem na adres redakcja@kurierpolski24.pl.
Mogą to być górskie widoki, ale również industrialne klimaty. Fotografie zostaną opublikowane na łamach naszego tygodnika.
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Zapraszamy do kompleksu wypoczynkowego

Zagroń Istebna

PARK WODNY

MERIDIAN
CENTRUM ZDROWIA I ENERGII

ZAGROŃ

MiniZooPark

RESTAURACJA

DLA NAJMŁODSZYCH

Udaj się z rodziną w niezapomnianą podróż pośród czekających tutaj atrakcji. Odwiedź
‘’Salę portretów Alpinistów Polskich’’ by móc zapoznać się z twórczością Piotra Jakubczaka.

Katowice
Kraków

Ostrava

7
12

km

Jablonkov
84
km

Žilina

63
km

Będąc w Istebnej nie zapomnij odwiedzić Centrum Zdrowia i Energii Meridian
- to miejsce w którym osiągniesz stan równowagi ciała i umysłu. Do dyspozycji Gości
oddajemy wykwalifikowaną i międzynarodową kadrę specjalistów medycyny europejskiej,
chińskiej oraz mongolskiej.

Cieszyn
76
km

km

Po aktywnie spędzonym popołudniu zapraszamy do naszej Restauracji ‘’Zagroń’’, gdzie
spotkasz wyjątkowy klimat i sympatyczną obsługę. Wszystko to w otoczeniu pięknego
górskiego krajobrazu.

Bielsko-Biała

36

Na ochłodę czeka moc atrakcji w Parku Wodnym Olza. Z wodnego szaleństwa zapraszamy
na plac zabaw, gdzie Twoje pociechy mogą spędzić radosne chwile, w czasie gdy Ty
będziesz relaksować się na pobliskich drewnianych huśtawkach.

104 km

Dla najmłodszych przygotowaliśmy MiniZooPark, w którym można spotkać kucyki,
sarenki, strusie i alpaki.

51 km

OLZA

Trstená

GPS: N: 49o 34’1” E: 18o 53’59”

Zagroń - tutaj warto być, tutaj warto wracać!
Zaolzie 1588, 43-470 istebna
www.istebna.org

facebook.com/istebna.org

RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę
Recepcja: tel.: +48 33 483 20 35
+48 33 483 20 34, 728 312 322
e-mail: zagron@istebna.org

Meridian - Centrum Zdrowia i Energii
tel.: +48 600 727 593
e-mail: meridian@istebna.org
www.meridian.istebna.org

