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zAGRAli
dla Ryśka Riedla

zakończył się
XiV muzyczny
Festiwal im.
Ryśka Riedla
„ku przestrodze”.
Podczas imprezy,
która po raz piąty
odbywała się
w Parku Śląskim
wystąpili m.in.
dżem, Cree, tsA
oraz Perfect.
Na Polach
marsowych
pojawiło się
blisko 7 tys. osób.
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Górnicy wrócą
do Chorzowa

s. 6
Unijne środki
poprawią jakość życia

s. 8
Nuda jako pomysł
na sztukę

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
21 tys. zł dla bezrobotnych
21 tys. zł. - na takie wsparcie mogą liczyć w województwie śląskim bezrobotni,
którzy zdecydują się na otwarcie swojej
własnej firmy. Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach rusza z naborem do nowego projektu. Program ma aktywizować
bezrobotnych, którzy nie mogą znaleźć
nowej pracy i zamiast tego uruchamiają własną firmę. Projekt skierowano do
prawie 1300 osób. Na tyle wystarczy
środków, przewidzianych na realizację
programu. Program WUP w Katowicach
pod hasłem "Kierunek - Przedsiębiorczość" ma ruszyć na przełomie sierpnia
i września tego roku. Wojewódzki Urząd
Pracy ma koordynować działania 30 urzędów pracy z całego województwa śląskiego. Dotacje w maksymalnej wysokości
21 tysięcy złotych mają być bezzwrotne.
W projekcie przewidziano udział co najmniej 45% kobiet oraz 20 % osób do 30
roku życia. Szczegóły można znaleźć na
stronie internetowej WUP w Katowicach.

Trzcina oczyści wodę
w nowym basenie
To będzie pierwszy tego typu obiekt
w Polsce. Na zmodernizowanym basenie
w Świętochłowicach, w wodzie nie będzie
chloru, zostanie ona przfiltrowana przez
rośliny oraz przyjazne dla człowieka bakterie. Dodatkową innowacją jest fakt, że
jest to trzecia inwestycja w województwie
śląskim, która powstanie przy wykorzystaniu niskooprocentowanej pożyczki z Unii
Europejskiej. Świętochłowice otrzymały
na ten cel blisko 11 milionów złotych.

Wieżowiec w centrum
Katowic na sprzedaż
Polskie Koleje chcą sprzedać 72-metrowy
wieżowiec położony obok katowickiego Spodka. Cena wywoławcza to 14,22
mln złotych. Kiedyś mieściła się w nim
Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych.
Został wybudowany w 1974 roku. Ma
72 metry wysokości, a jego powierzchnia to ponad 17 tys. m2. Teraz wieżowiec położony w centrum Katowic – tuż
obok Spodka zostanie wystawiony na
sprzedaż. Budynek znajduje się przy Alei
Walentego Roździeńskiego na terenie
przeznaczonym pod funkcje handlowo-usługowo-biurowo-hotelowe. Obok niego znajduje się Spodek i Galeria Rondo
Sztuki. W pobliżu powstaje też Muzeum
Śląskie i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Przetarg ma odbyć się 25 września 2013r. Cena wywoławcza to 14,22
mln złotych.

Trwa "Inspekcja fotelika"
Osiemdziesiąt procent fotelików w samochodach montowanych jest nieprawidłowo. By to zmienić, ruszyła właśnie kampania społeczna pod hasłem "Inspekcja
Fotelika". Dzięki niej świadomość rodziców
w tej kwestii ma się zwiększyć, a dzieci
mają być w samochodach bardziej bezpieczne. - Kontrolowaliśmy, jak rodzice
dbają o własne pociechy, jak je dowożą
do przedszkola i szkoły. W wyniku tej akcji
złapaliśmy bodajże czterech delikwentów.
Rekordzista na tylnej kanapie przewoził
piątkę dzieci bez jakiegokolwiek zabezpieczenia – mówi Łukasz Gielza autor
"Wypunktowanych" w TVS. Tłumacząc się,
że to tylko trzysta metrów, i że na pewno
krzywda im się w drodze nie stanie. Prób
usprawiedliwianie się nierozważnych opiekunów jest więcej. Aby tego typu zachowania zdarzały się rzadziej na drogach
i poza nimi prowadzone są kampanie
społeczne. Jedną z nich jest "Inspekcja
Fotelików", edukacja darmowa w centrach
handlowych, prowadzona w wielu polskich
miastach, także w Katowicach i w Zabrzu.
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GUS podał wyniki spisu powszechnego!

Ślązaków jest od pierona!
Dwa lata - tyle
Głównemu Urzędowi
Statystycznemu,
zajęło opublikowanie
danych Narodowego
Spisu Powszechnego
w sprawie
narodowości śląskiej.
Jego wyniki mogą
zaskakiwać.

W

niektórych powiatach niemal połowa mieszkańców
nie czuje się Polakami.
Ręce zacierają autonomiści, załamują
je zwolennicy jednolitej Polski. Czy
wyniki spisu jeszcze bardziej poróżnią i tak już bardzo zwaśnione strony
polsko-śląskiego konfliktu?
- Heklowanie to jest na szydełku,
sztrykowanie to jest na drutkach wyjaśnia jeden z niuansów śląskiej
godki Łucja Szostek, mieszkanka Chorzowa. Znaleźć nić porozumienia nie
jest łatwo, gdy wokół gwara zamiera.
pani Łucji, rodowitej chorzowiance,
coraz trudniej porozumieć się nawet
z własnymi dziećmi. - Jak wczoraj syn
przyszedł i mówi, bo jo mówiła tam
o szmyrlick papier - godo mamuś! co
to jest? Jo mówią - no papier ścierny
– opowiada Łucja Szostek. Ścieranie
się pokoleń obserwuje Andrzej Strysz
z Rudy Śląskiej. Sam stawia na edukację. - Mały to się też uczy, tysz mo
czasami takie wypowiedzi, że jesteśmy
zaskoczeni jego gwarą śląską. Czyli

P

odziemny plac zabaw, restauracje
i ponad 4 km podziemnych tras.
To tylko niektóre z atrakcji Sztolni
Dziedzicznej w Zabrzu. Obiekt zostanie
oddany do użytku już w przyszłym roku,
ma być największą atrakcją turystyczną
w Zabrzu. Czy atrakcją, która rozsławi
Zabrze na całą Europę?
Nieczynna od blisko dwudziestu
lat, mimo to prace idą tu pełną parą. Znajdujemy się w hali dawnej rozdzielni
wysokiego napięcia i sprężarek. To było
centrum które zasilało kopalnię - mówi
Tomasz Bugaj oprowadzając nas po podziemnych włościach Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. Teraz ponownie
ma ją zasilać, tym razem w turystów.
Bo Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu już
niedługo stanie się największą atrakcją
turystyczną w tym mieście. - To absolutny unikat, bo o ile np. w górnictwie
kruszcowym są jakieś pojedyncze obiekty,
jest sztolnia, jest kopalnia zabytkowa,
jakieś małe niewielkie obiekty, o tyle tutaj
w centrum Zabrza mamy praktycznie

ausdrucki? Może być ausdruck, jak się
to godo – mówi Andrzej Strysz. W mowie i piśmie - 100-procentowi Ślązacy
- coraz więcej mieszkańców regionu
deklaruje właśnie taką przynależność.
Z najnowszych danych Głównego
Urzędu Statystycznego ze spisu powszechnego wynika, że najsilniejszą
tożsamość ze Śląskiem czują mieszkańcy powiatu rybnickiego, mikołowskiego i bieruńsko-lędzińskiego.
W miastach przodują Piekary, Ruda i
Chorzów. Stawkę tradycyjnie zamyka
Sosnowiec. - Tak jak Kielce i Radom, ja
tutaj mieszkałam, teraz jadę do Kielc i
wiem, że Kielce i Radom tak samo się
lubią jak Ślązacy i Zagłębie - podkreśla
pani Danuta Purska, rodowita sosnowiczanka. Granice pomiędzy Górnym
Śląskiem a resztą regionu są coraz bardziej wyraźne. Zwolennicy autonomii

Śląska, dane GUS-u traktują jako dobry prognostyk. Z roku na rok przybywa im sympatyków. - Rzeczywiście
czują się Ślązakami i są czymś zupełnie
innym - etnicznie, psychicznie, no i
mentalnościowo - argumentuje Leon
Swaczyna ze Stowarzyszenia Osób
Narodowości Śląskiej.
Nie wszyscy jednak dostrzegają te
różnice. Dane GUS odczytują inaczej
niż autonomiści. Prezes Związku Górnośląskiego przekonuje, że narodowość
śląska nie istnieje. A rosnąca liczba
osób deklarujących przynależność
śląską, nie ma nic wspólnego z popieraniem ruchu ku autonomii. - Na zasadzie my wom pokożemy. My pokożemy,
że my som narodowość śląska i to jest
forma autentycznie protestu przeciwko
wszelkiej niesprawiedliwości, wobec nierównemu traktowaniu poszczególnych

Rzuci wszystkich na kolana?

kompletny zakład wydobywczy z XIX
wieku - zaznacza Tomasz Bugaj.
Unikatowa jest nie tylko sama
sztolnia. Szyb Carnall, przy którym się
znajduje może pochwalić się jedyną w
Europie czynną parową maszyną wyciągową. - Usterki które się zdarzają
to prędzej gdzieś na dopływach pary,
na kołnierzach, na uszczelnieniach. To

niestety jest takie ciśnienie i taka temperatura, że zdarzają się awarie - wyjaśnia
Piotr Kapek, który zajmuje się obsługą
maszyny parowej. Prawie stuletnia maszyna nadal na chodzie. Turystów na dół
zwozić będzie jednak nowoczesna szklana
winda. Kolejną atrakcją powstającego tu
kompleksu, tym razem dla dzieci, ma być
umieszczony częściowo pod ziemią plac

regionów, w tym regionu śląskiego uważa Andrzej Stania, prezes Związku
Górnośląskiego. Dla innych jeszcze
to renesans śląskości. Renesans, na
którym współcześnie można zbić kapitał. - Potencjał, który wciąż w dużym
stopniu przez Ruch Autonomii Śląska
nie jest wykorzystany, jest wykorzystany
w coraz większym stopniu, ale wciąż te
wyniki, które osiągamy są dalekie od
tych wyników, które choćby sugerował
spis - mówi Jerzy Gorzelik, szef Ruchu
Autonomii Śląska.
- Ktoś pod nami wykonuje krecią robotę, ktoś wciąż kopie i komuś
zależy na tym, żeby rozbić jedność
państwową, jedność terytorialną Polski" - argumentuje Rafał Żak z Ligi
Obrony Suwerenności. Jedność nie
musi znaczyć jednolitości. Bo różnić
też można się pięknie...
zabaw. - Będą mogły poznać zasady funkcjonowania kopalni, działania szybów,
urządzeń podziemnych. To wszystko oczywiście napędzane ręcznie przez same dzieci
które będą się tym mogły bawić - mówi
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Sztolnia podziemnymi wyrobiskami
połączona zostanie z zabytkową kopalnią "Królowa Luiza" i centrum miasta. W
sumie na dole powstanie 4 kilometrowa
sieć korytarzy. Wszystko ma być gotowe
i cieszyć oko turystów pod koniec 2014
roku. Potem w Muzeum Górnictwa Węglowego planowany jest jeszcze remont
najstarszej w Europie łaźni kopalnianej.
- Był tutaj pub, była scena i myśmy tam
zorganizowali różnego rodzaju właśnie
wystawy, spektakle między innymi
"Ojcowizna" Zbyszka Stryja była tutaj
grana - mówi Jan Gustaw Jurkiewicz
z Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu. Renowacja całego zabrzańskiego kompleksu kosztować będzie 100
milionów złotych, a zabytkowa łaźnia
rewitalizowana zostanie za dwa lata.
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Pierwszą łopatę pod niego
wbito w 2011 roku, budowa
zakończyć miała się po góra po
17 miesiącach, niestety główny
wykonawca ogłosił upadłość. Tak
pokrótce przedstawia się historia
Aquariusa, inwestycji urzędu
miejskiego w Zabrzu wartej
niemal 30 milionów złotych.

P

omarzyć o morzu zawsze można, ale i w centrum miejskiej dżungli da się znaleźć taką
oazę. - Nie narzekamy na frekwencję, ludzi w
weekendy jest więcej, także jest fajnie - mówi
Norbert Łuczak, ratownik. - Można pograć w piłkę,
pokąpać się, poopalać, coś zjeść, także jest miło - dodaje
Sonia Mejnsner.
W najbliższej okolicy Zabrza próżno znaleźć lepsze
miejsce do wypoczynku. Alternatywa dla kąpieliska w
Maciejowie pojawić ma się dopiero na początku przyszłego roku. Wtedy do użytku ma zostać oddany warty
niemal 30 milionów złotych - Aquarius. Choć pierwsze
prace ruszyły tu już w październiku 2011 roku, planowo
zakończyć robót się nie udało. Wszystko przez upadłość
głównego wykonawcy. - Stanęliśmy przed koniecznością
przeprowadzenia inwentaryzacji, a następnie przeprowadzenia nowego przetargu. Wiemy jak ważne jest dla
mieszkańców Zabrza oddanie tego basenu - wyjaśnia
Sławomir Gruszka, UM Zabrze.
Jak szacują urzędnicy, katowicki Budus zdołał
wykonać jedynie 40% przewidzianych prac. Nad
doprowadzeniem do końca tej inwestycji czuwać będzie teraz Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa

W skrócie z
Vipy mile widziane
w Pyrzowicach

Aquarius
jednak powstanie
Przemysłowego. - Czasami się nie udaje, ale to też
nie z naszej winy, takie rzeczy się dzieją na rynku.
Nie mamy na to wpływu, ale miejmy nadzieję, że
teraz te pięć miesięcy, które jest na wykonanie robót budowlanych i dwa miesiące na odbiór, to jest
ten termin końcowy - podkreśla Agnieszka Bober,
Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu. Zamieszanie przy budowie oznacza też wzrost kosztów tej
inwestycji i to o cztery miliony złotych. Pieniądze,

jak zapewniają przedstawiciele miasta, nie zostaną
wyrzucone w błoto, bo nowy basen ma szybko
zacząć na siebie zarabiać. - Będzie cały zespół spa,
wanny, jacuzzi, zjeżdżalnia, to jest atrakcja. Tu
przychodzą koneserzy sztuki basenowej, jeśli tak
można powiedzieć - oznajmia Józef Piątek, Miejski
Zakład Kąpielowy.
A z atrakcji Aquariusa będą mogli korzystać wszyscy, nawet ci mniej wybredni amatorzy letnich kąpieli.

Remontowy horror na śląskich drogach!

Do

wakacyjnej walki o poprawę jakości nawierzchni rzucili się drogowcy.
Letnie słońce sprzyja pracom remontowym. To gwarantuje wysoką trwałość
takiej nawierzchni. Nie zmienia to
faktu, że kierowcy nie mają powodów
do zadowolenia. Duże remonty odbywają się na większości dróg krajowych.
Rozkopana jest także autostrada. Jak
bardzo skomplikować może się i tak
już niełatwe życie kierowców?
Ostre hamowanie na autostradzie
A4! Ograniczenie do 60 km/h na rudzkim odcinku autostrady potrwa do
końca września. Wtedy skończyć ma się
remont nawierzchni mostu, a wraz z nim
zwężenia w tym miejscu. - Jechaliśmy z
kolegą i był komentarz, że niedawno ta
droga była robiona i już ją trzeba poprawiać - mówi Maciej Sobczyk, kierowca. Jechało się bardzo dobrze. Tak naprawdę
bardzo płynnie - mówi z kolei Sebastian
Charkot, kierowca. Jednak piętnaście
kilometrów dalej dobrze wspominaną
płynność wypiera rozpacz. Już przed
południem korek zaczynał się przy węźle
Sośnica, a kończył przed bramkami w
kierunku Wrocławia. Tym razem ruchu
nie spowalniały szlabany.
O końcu prac marzą już pewnie
jeżdżący przez Częstochowę. Przez
skrzyżowanie przelotówki na Warszawę
z Aleją Jana Pawła II w ciągu doby przejeżdża 40 tysięcy aut. Przez najbliższy
rok przeciskać będą się przez wąskie gardło, póki w tym miejscu nie powstanie

bezkolizyjny węzeł. - Mam jeszcze odwagę włączyć CB radio, więc słucham
komentarzy. Przepraszam mieszkańców
Częstochowy za utrudnienia, ale mam
nadzieję, że to wszystko co powstanie i
oddamy do użytkowania zrekompensuje
te nerwy które w tej chwili są - mówi
Mariusz Sikora, Miejski Zarząd Dróg
w Częstochowie.
Nerwy kierowcom towarzyszą na
bardzo wielu odcinkach krajowej "Jedynki". Najgorsza sytuacja panuje w Tychach,
gdzie opóźnienia drogowców w budowie
sięgają już pół roku. -Ja robotników widzę
tak do godziny 16.00 Po 17.00 nie ma tu
już żywego ducha oprócz ochrony, która
pilnuje sprzętu pozostawionego przez
robotników - mówi Łukasz Rozmus, kierowca miejskiego autobusu, (wyp. arch).
Remonty i budowy sparaliżowały w dużej
części Dąbrowę Górniczą.
- I w mieście i obwodnica jest rozkopana . Tak trochę nie jest to zsynchronizowane no i przez to się źle jeździ.

Fatalnie - narzeka Maciej Sobczyk,
kierowca. Dąbrowski odcinek trasy
będącej bezpłatną alternatywą dla A4
przechodzi gruntowny lifting. Już
rozebrano dwa wiadukty. Prawdziwą,
drogową wolność kierowcy w tym miejscu poczują najwcześniej pod koniec
przyszłego roku. - Termin wynika z
zakresu prowadzonych prac. Jest to 9 km
odcinek , który na dobrą sprawę można
powiedzie że zostanie wybudowany od
początku - mówi Bartosz Matylewicz,
Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej.
W mieście i w bezpośrednim jego
sąsiedztwie trwają jeszcze dwa duże
remonty. Ponad dwa miliony złotych
kosztowa będzie naprawa zniszczonych
przez powód dróg w rejonie Lelowa.

W Mikołowie utrudnienia na krajowej
44. W Pawłowicach z powodu remontu
wprowadzono ograniczenie prędkości.
A to tylko ułamek wszystkich remontów
na drogach krajowych i autostradach w
województwie śląskim. - Tu wydaje się
jednak brak jakieś koordynacji. Bo to
nie jest tak , że wszystkie drogi w jednym
momencie wymagają tych robót - mówi
prof. Kazimierz Kłosek, Politechnika
Śląska. Jednak, jak dodają eksperci,
lato to bezwzględnie najlepszy okres na
remonty dróg. Trwałość nawierzchni
budowanych w innych warunkach atmosferycznych jest nieporównywalnie
mniejsza.
I właśnie dlatego już w te wakacje
ruszy kolejny, gigantyczny remont. Na
autostradzie A4 od węzła Mikołowska w
Katowicach, aż do Chorzowa Batorego
drogowcy wymieniać będą nawierzchnie. - Całościowo będzie musiała być
zamknięta autostrada na tych odcinkach.
Ruch będzie poprowadzony drogami
zbiorczymi biegnącymi wzdłuż tej autostrady - mówi Marek Prusak, GDDKiA
w Katowicach. Cały ruch, który teraz
odbywa się dziesięcioma pasami, zmieścić będzie się musiał na czterech. Korki
murowane do końca października... I
jak tu życzyć kierowcom "szerokości"?

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Już wkrótce pyrzowickie lotnisko nie będzie kojarzone tylko z obsługą dużych
samolotów pasażerskich. Kosztem około 15-20 mln zł do 2015 roku powstanie
tam specjalna infrastruktura służąca
obsłudze niewielkich prywatnych samolotów oraz delegacji VIP. W planach
- niewielki terminal, płyta postojowa,
hangary i parking. Śląsk z roku na rok
odwiedza coraz więcej przedsiębiorców.
Między innymi dzięki kongresom gospodarczym. Pyrzowice to również naturalny wybór dla delegacji międzynarodowych. Tym bardziej warto zainwestować
w porządną wizytówkę. - Decydenci,
inwestorzy, biznesmeni, którzy odwiedzają Śląsk korzystają z natury rzeczy
z terminalu General Aviation. To jest
taki pierwszy ogląd regionu, w którym
mają zamiar inwestować - tłumaczy Radosław Miśkiewicz, pilot w firmie Blue
Jet. Władze lotniska chcą przekonać
prezydentów śląskich i zagłębiowskich
miast, by ci dołożyli się do planowanej
budowy. Korzystać na takim ruchu będą
mogli wtedy wszyscy.

Zdemolowano cmentarz
Na cmentarzu w Orzeszu–Jaśkowicach
od kwietnia doszło do aż trzech aktów
wandalizmu. Za pomoc w zatrzymaniu chuliganów wyznaczono nagrodę
pieniężną oraz uruchomiono specjalną
infolinię. Na cmentarzu przy Parafii
Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Wolności doszło do
kolejnego aktu wandalizmu. Nieznani
sprawcy zdewastowali blisko 30 nagrobków. Zdemolowane płyty, zniszczone elementy grobów i liczne pęknięcia,
to szkody, jakie spowodowali wandale.
Podobna sytuacja miała już miejsce
w maju oraz kwietniu. W maju zniszczonych zostało 29 nagrobków, a w
kwietniu 10 grobów, które także pomalowano farbą. Burmistrz Orzesza oraz
Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie wyznaczyli nagrodę za pomoc
w zatrzymaniu sprawców dewastacji.
Policjanci uruchomili specjalną infolinię
32-73-77-266, na którą mogą zgłaszać
się świadkowie i anonimowo przekazywać mundurowym informacje dotyczące zdarzenia.

W domu miał arsenał
Zarzuty posiadania broni oraz amunicji
bez zezwolenia usłyszał dzisiaj 44-latek
z Mikołowa. Mężczyzna kilka dni temu
postawił na równe nogi wszystkie służby w Mikołowie po tym, jak policja dostała informację, że w jego mieszkaniu
mogą znajdować się materiały wybuchowe. Ewakuowano 60 osób - mieszkańców budynku przy ulicy Krakowskiej
w Mikołowie, oraz dzieci z pobliskiego
przedszkola. Na miejsce ściągnięto
nie tylko policję, ale i spacerów, antyterrorystów, pogotowie i straż pożarną.
Policyjne przypuszczenia potwierdziły
się. W garażu należącym do mężczyzny oraz w piwnicy znaleziono broń
i amunicję - w tym pociski artyleryjskie.
Zdaniem śledczych, jeśli doszłoby do
niekontrolowanego wybuchu, siła rażenia miałaby ok. 200 metrów. Mężczyzna
militarne artefakty zbierał z pól bitew.
Po zabezpieczeniu znalezisk, mężczyzna który je zbierał - został zatrzymany.
44-latek usłyszał dzisiaj w mikołowskiej
prokuraturze zarzuty między innymi posiadania broni i amunicji bez zezwolenia, a także spowodowania zagrożenia
przez nieumiejętne obchodzenie się
z materiałami wybuchowymi. Grozi mu
do 8 lat więzienia.

04 Temat tygodnia

Górnicy wrócą
do Chorzowa
foto: Tomasz Breguła

To już pewne. Po
ponad 20 latach
przerwy w KWK
Barbara ponownie
ruszy wydobycie.
Górnicy wrócą
do Chorzowa
prawdopodobnie
pod koniec 2014
roku. Czeka na
nich ok. tysiąc
miejsc pracy.
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Tomasz Breguła

O

becny właściciel kopalni
i posiadacz licencji na
poszukiwanie węgla Przedsiębiorstwo Usług
Górniczych Greenway – połączy
siły z firmą Columbus Elector.
Kanadyjski gigant posiadający
kopalnie na całym świecie kupi 60
proc. udziałów i poniesie wszystkie
koszty związane z uruchomieniem
KWK Barbara. Ta informacja
została już ogłoszona na giełdzie
międzynarodowej.

Po podpisaniu umowy inwestorzy złożą wniosek o koncesję na
wydobycie węgla kamiennego na
terenach dawnej kopalni. Musi on
zostać rozpatrzony i zaakceptowany
przez Ministerstwo Gospodarki i
Ministerstwo Środowiska. By wydobycie ponownie ruszyło, muszą
zostać przeprowadzone analizy
o charakterze środowiskowym i
geologicznym. Na ich podstawie
sporządzona zostanie szczegółowa
dokumentacja, która zadecyduje

o przyszłości KWK Barbara. Ten
proces potrwa prawdopodobnie do
drugiej połowy przyszłego roku.
Perspektywa przejęcia kopalni
przez Columbus Elector wzbudza
również entuzjazm chorzowskich
władz. - Inwestor wydał już kilka milionów m.in. na wykonanie odwiertów i
przeprowadzenie odpowiednich badań,
co tylko pokazuje jego zaangażowanie
i zainteresowanie przejęciem kopalni.
Teraz trzeba czekać na przyznanie
koncesji i - mam nadzieję - rozpocząć

fedrowanie. Ponowne uruchomienie
KWK Barbara wiązałoby się z wieloma korzyściami – m.in. stworzeniem
wielu miejsc pracy - dlatego miasto
wspiera tę inwestycję – mówi Marcin
Michalik, zastępca prezydenta miasta
ds. gospodarczych.
W chorzowskiej kopalni nadal
istnieje infrastruktura potrzebna do
tego by wydobycie mogło ponownie ruszyć. Był to jeden z głównych
czynników decydujących o zakupie
udziałów przez Columbus Elector.

Modernizacja wiąże się z dużo mniejszymi kosztami niż ma to miejsce
przy otwarciu nowej kopalni. Mimo
że KWK Barbara będzie w 100 proc.
własnością spółek zagranicznych, to
ich przedstawiciele już teraz zapowiedzieli, że nazwa kopalni nie ulegnie
zmianie.
Prace eksploatacyjne będą prowadzone z Maciejkowic w kierunku
północnym i północno-wschodnim.
Wydobycie ma być przeprowadzane z
zastosowaniem tzw. podsadzki (wypełnienie pustki poeksploatacyjnej piaskiem z wodą lub innymi mieszankami). Metoda jest droga i czasochłonna,
dlatego nie każda kopalnia decyduje
się na jej zastosowanie. Eksploatacja
będzie wykonywana z zachowaniem
norm bezpieczeństwa dotyczących
ochrony powierzchni. Osoby zamieszkujące tereny, na których będzie
przeprowadzane wydobycie nie muszą
się zatem niczego obawiać.
Początki działalności kopalni
datuje się na rok 1937, kiedy to z połączenia pola Zachodniego i Północnego
kopalni Król powstała KWK Barbara-Wyzwolenie. W 1970 roku w wyniku
zjednoczenia się z kopalnią Chorzów,
nazwę zmieniono na KWK Barbara.
W 1993 roku zaprzestano wydobycia
a dwa lata później zamknięto ostatnią
kopalnię działającą na terenie Chorzowa - KWK Prezydent.

Ponad 100-letnia rzeźnia popada w ruinę

Pójdzie do rozbiórki?

S

tan kompleksu budynków przy
ul. Krakusa 3 w Chorzowie
z roku na rok jest coraz gorszy.
Rzeźnia wybudowana na początku
ubiegłego stulecia została całkowicie
zamknięta w połowie lat 90. Zakład
szybko znalazł nabywców, ale od tego
czasu zabytkowe budynki niszczeją.
Niezabezpieczony teren stał się również łatwym łupem dla złomiarzy.
Teraz jedna z hal, w której znajdowała się chłodnia z maszynownią na wniosek właściciela kompleksu – Śląskiej Grupy Inwestycyjnej
- została skreślona z listy zabytków.
Taką decyzję podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Zgodnie z procedurą wystąpiono do Narodowego Instytutu Dziedzictwa z prośbą

o przeprowadzenie oględzin i sporządzenie opinii. Katowicki odział instytutu to zrobił, a ich opinia w sprawie
wyburzenia była negatywna. Z niewiadomych przyczyn ministerstwo nie
wzięło tej opinii pod uwagę. Wykreślenie nie oznacza jednak rozbiórki,
taka decyzja zależy od wielu czynników – mówi Henryk Mercik, miejski
konserwator zabytków w Chorzowie.
W 2006 roku przedstawiona została koncepcję rewitalizacji obiektu.
Część budynków miała zostać odnowiona. Najbardziej zniszczone - zrekonstruowane i wykorzystane jako zabudowania mieszkalne i usługowe. Od
tego czasu nic się jednak nie zmieniło.
- Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel
jest zobowiązany do zabezpieczenia

zabytku oraz utrzymania go w jak
najlepszym stanie. Tymczasem obiekt
został rozszabrowany i zrujnowany.
Teren nie jest też właściwie ogrodzony
i dozorowany przed pojawianiem się
na nim osób trzecich. Nie doczekaliśmy
się od strony właścicieli nawet najprostszego zabezpieczenia tych obiektów
– zaznacza Henryk Mercik.
Jeżeli w krótkim czasie nie zostaną podjęte odpowiednie działania,
niektóre budynki wchodzące w skład
kompleksu mogą ulec zawaleniu.
Wszystko wskazuje na to, że właściciele do tego właśnie zmierzają.
Od momentu przejęcia rzeźni w
2006 roku wielokrotnie składano
wniosek o wyburzenie zabytkowych
budynków, a jakiekolwiek prace naprawcze nie zostały przeprowadzone.

Można wnioskować, że Śląska Grupa
Inwestycyjna – posiadająca hotele,
motele i restauracje - ma własny plan
na zagospodarowanie tej przestrzeni.
- Wątpię, żeby ktokolwiek to przyznał, ale tak to wygląda. Najchętniej
pozbyliby się całej tej przemysłowej
części i pozostawili tylko dwa budynki
administracyjno-biurowe. Ze strony właściciela nie było nawet śladu
działań zmierzających do ocalenia
jakiegokolwiek fragmentu tej zabudowy. Mimo kontroli i rozmów nie
zostały one podjęte. Kierunek jest zatem jasny. Budynki nadal są wpisane
do innego rejestru zabytków, a decyzja
o wyburzeniu zależy m.in. ode mnie,
więc do rozbiórki jeszcze daleka droga
– przekonuje Henryk Mercik.
By uratować kompleks, prezydent
Chorzowa, Andrzej Kotala skierował
do Wojewody Śląskiego pismo z prośbą o wydanie zarządzenia dotyczącego
nabycia nieruchomości. Pozytywna

decyzja jest niezbędna do rozpoczęcia
starań o odebranie na drodze sądowej
praw własności obecnym posiadaczom
nieruchomości. Do tej pory miasto
nie doczekało się jednak pozytywnej
decyzji w tej sprawie, mimo że pismo
trafiło na biurko marszałka już w
połowie ubiegłego roku.
- Przekonywaliśmy właściciela,
żeby wystąpił o dotację unijną na przeprowadzenie niezbędnych prac z czego
oczywiście nie skorzystał. Musi się czuć
bardzo bezkarnie skoro nie robi nic i
uważa, że może tak postępować. Każdy
budynek można uratować. To jest tylko
kwestia pieniędzy – zaznacza Henryk
Mercik. Przejęcie nieruchomości przez
miasto, dokonanie niezbędnych prac
oraz ponowne zbycie dla celów mieszkalnych i usługowych byłoby ostatnia
deską ratunku dla zabytkowej rzeźni.
Czy tak się jednak stanie? Póki co nic
na to nie wskazuje.
Tekst i foto: Tomasz Breguła
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Rekordowe
dofinansowanie dla Bytomia
www.kurierpolski24.pl

105 milionów złotych - tyle może otrzymać samorząd na rewitalizację miasta Bytom - wynika
z ostatnich uzgodnień wojewódzkich władz z resortem rozwoju regionalnego.

foto: TB

K

wota ta znalazła się w rozpatrywanej przez samorząd
regionu wersji tzw. umowy partnerstwa, jednego z
ważniejszych dokumentów, według którego wydawane będą pieniądze z Unii Europejskiej.
Dokument był już wstępnie omawiany podczas konferencji
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. - Badaliśmy które
miasta mają największe problemy, biorąc pod uwagę m.in.
ich dochody oraz potrzeby rewitalizacyjne. Okazało się, że na
szczycie tej listy są Bytom i Łódź. Te pieniądze nie zaspokoją
wszystkich potrzeb, ale pozwolą zrobić spory krok w przód. Te
dwa miasta zamiast się rozwijać walczą z problemami i to nie
zawsze skutecznie. Sama nazwa Bytom sprawia, że ludzie nie
chcą tam inwestować i mieszkać. Trzeba coś z tym zrobić - mówi
Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.
Dodaje również, że 105 mln nie jest kwotą ostateczną.
Bytomskie władze mogą starać się o jeszcze większe dofinansowanie. - Miasto musi wykazać odpowiednią inicjatywę i
postarać się o te środki. Aby tak się stało, należy spełnić szereg
warunków i przedstawić dobrze przemyślane projekty – zaznacza
Elżbieta Bieńkowska.
Umowa partnerstwa jest porozumieniem pomiędzy
polskim rządem a Komisją Europejską. Wskazuje m.in.
kierunki rozwoju kraju, obszary wymagające wsparcia i
zarys finansowania projektów. Autorzy dokumentu posłużyli
się przykładem Bytomia i Łodzi jako miast, którym unijne

pieniądze na prace rewitalizacyjne są najbardziej potrzebne. - W miastach tych w wyniku transformacji ustrojowej i
gospodarczej doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali. W Bytomiu wskutek

eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle
wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w
tym poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej – czytamy
w dokumencie.
Walcząc o środki unijne, bytomskie władze niejednokrotnie
podkreślały, że po restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, miasto
nie poradzi sobie samodzielnie z problemami. - Bardzo się
cieszę, że pani minister, zgodnie z ustaleniami, przeznaczyła
odrębną pulę środków dla Bytomia. Obecnie w porozumieniu
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego pracujemy nad konkretnymi projektami – mówi Damian Bartyla,
prezydent Bytomia.
Minister rozwoju regionalnego niejednokrotnie podkreślała, że budżet unijny na lata 2014-2020 jest ostatnim tak dużym
dla Polski. Województwo śląskie dostanie z tej puli najwięcej, bo
aż trzy miliardy euro. Pieniądze trafią na realizację programów
dotyczących m.in.: przedsiębiorczości, cyfryzacji, energetyki,
transportu publicznego, energetyki i rewitalizacji. Jak te środki
wykorzysta samorząd Bytomia? - Pieniądze chcemy przeznaczyć
na kompleksową rewitalizację miasta, w tym m.in. na odnowę
przestrzeni publicznych, budynków i terenów poprzemysłowych
oraz na wzmocnienie działań społecznych na rewitalizowanym
obszarze – mówi prezydent Damian Bartyla.
TB/UM Bytom

Unijne środki poprawią jakość życia?
O
tym jakie szanse rozwoju naszego regionu w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej oraz o stojących przed
województwem śląskim wyzwaniach
w zakresie ochrony środowiska rozmawiano podczas konferencji prasowej,
która odbyła się 26 lipca w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyła Gabriela Lenartowicz, prezes
WFOŚiGW, oraz Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.

Jak podkreślała Gabriela Lenartowicz, rzeczywistą intencją wysiłków
związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich na cele ekologiczne
nie jest wyłącznie wywiązanie się ze
zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
– Chodzi przede wszystkim o poprawę
naszej jakości życia. To jest prawdziwa intencja tych projektów i naszych
wysiłków. Fundusz niezależnie od środków europejskich, którymi zarządza
albo współzarządza, dysponuje także

instrumentem wsparcia na udział własny, z którym pewien problem mają
m.in. samorządy - podkreślała prezes
WFOŚiGW.
Z 73 miliardów euro, które Polska
wynegocjowała na lata 2014-2020, aż
28 miliardów zostanie przeznaczone na regiony. Trzy miliardy zasilą
natomiast województwo śląskie. Z
tych pieniędzy sfinansowane zostaną
przedsięwzięcia proekologiczne związane m.in. z poprawą efektywności
energetycznej, rewitalizacją budynków, gospodarką wodno-ściekową
oraz polityką transportową. Elżbieta
Bieńkowska nie ma wątpliwości, czy
środki zostaną wydane w sposób prawidłowy. - Nasze rozmowy z WFOŚiGW dotyczyły tego, jak spowodować,
by przy wykorzystaniu unijnych
pieniędzy rozwiązać jak najwięcej
problemów środowiskowych w województwie. Śląski WFOŚ jest najpotężniejszy i ma największe doświadczenie
spośród wszystkich funduszy. O to, że
pieniądze zostaną dobrze wydane,
jestem spokojna. Poza tym środki
unijne, które są również środkami

publicznymi, podlegają restrykcyjnej
kontroli – podkreśla minister rozwoju
regionalnego.
Do tej pory w latach 2004-2006
Komisja Europejska zaakceptowała
dziesięć projektów z województwa
śląskiego o łącznej wartości 454 mln
euro. Dofinansowanie tych projektów
z Funduszu Spójności wyniosło 323
mln euro. Wszystkie zaakceptowane
projekty dotyczyły zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej i realizowane były przez samorządy miast:
Będzin, Bytom, Mysłowice, Piekary
Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Tychy, Pszczyna, Zabrze oraz Zawiercie.
Od 2007 r. WFOŚ podpisał blisko
sto umów na realizację projektów z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej
i gospodarki odpadami współfinansowanych z europejskich środków,
na łączną kwotę 317 mln zł. W latach
2009-2013, w wyniku porozumienia
z ministrem środowiska w sprawie
realizacji programu operacyjnego
infrastruktura i środowisko, WFOŚiGW zawarł 17 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości

Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego oraz Gabriela Lenartowicz, prezes
WFOŚiGW w Katowicach podczas konferenci prasowej.

przekraczającej 826 mln zł. Dofinansowanie tych projektów z Funduszu
Spójności wynosi 462 mln zł. Trzynaście projektów dotyczy gospodarki
wodno-ściekowej, trzy gospodarki
odpadami komunalnymi, jeden rekultywacji terenów zdegradowanych.
W latach 2002-2006, w ramach
programu SAPARD, Fundusz udzielał

pożyczek preferencyjnych i pomostowych na realizację stu projektów
z 45 gmin województwa śląskiego na
łączną kwotę ponad 96 mln zł. Z funduszu ISPA wdrażanych było osiem
projektów o wartości 407,7 mln euro,
przy udziale funduszu na poziomie
237,4 mln euro.
Tekst i foto: Tomasz Breguła
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Pojedziesz już Drogą Główną Południową

D

roga Główna Południowa to trasa
szybkiego ruchu, która ma połączyć
Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy,
Gminę Godów, Gminę Mszana, Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice z budowanym
zjazdem autostrady A1 w Mszanie. - To z jednej
strony obwodnica naszego miasta, a z drugiej trasa,
która rzeczywiście lepiej skomunikuje ten region.
Pierwsze plany budowy tej trasy powstały już w
roku 1996! - mówi Marian Janecki, prezydent
Jastrzębia.
Pierwszy fragment przebiega od ulicy Pszczyńskiej (od strony gminy Pawłowice) w kierunku ul.
Rybnickiej, gdzie powstało skrzyżowanie typu
rondo, do ul. Stodoły. Jezdnia jest szeroka na siedem metrów, pobocza mają 2,5 metra. Na odcinku
wzdłuż ulicy Pszczyńskiej powstała droga dwujezdniowa, a na pozostałej części jednojezdniowa
o dwóch pasach ruchu. Rondo otrzymało imię
Włodzimierza Ostaszewskiego, budowniczego
śląskich kopalń.
Otwarty w poniedziałek odcinek budowało
konsorcjum firm: Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o., Bögl
a Krýsl k.s. i Budmax Sp. z o.o., a wartość umowy
pierwszego etapu wynosi ponad 53,2 mln zł (w tym

foto: AS

Śląska sieć drogowa coraz
lepsza. W poniedziałek
w Jastrzębiu otwarto
pierwszy etap Drogi
Głównej Południowej. Na
razie możemy jechać tylko
3,2-kilometrowym odcinkiem.
Ale już trwają prace nad
kolejnym fragmentem.
Radość przyćmiewa trochę
wizja wciąż straszącego
mostu w ciągu autostrady A 1
w Mszanie...

85 proc. stanowi dofinansowanie unijne). Obecnie
inwestycja jest jeszcze rozliczana.
Równocześnie trwają też prace na drugim
etapie budowy, 5-kilometrowym odcinkiem, biegącym z Jastrzębia w kierunku Mszany. W trakcie
realizacji są przepusty oraz wiadukty. Wszystko
ma być gotowe w przyszłym roku. Wartość robót
oszacowano na ponad 122 mln zł. - Już wtedy
nasze miasto będzie miało pełną obwodnicę i
doskonałe skomunikowanie z Pawłowicami. Życzę
moim kolegom z powiatu wodzisławskiego, żeby
udało im się pociągnąć dalej tę drogę, w kierunku
na Racibórz - mówi prezydent Jastrzębia Marian
Janecki.
Wójt Pawłowic powiedział, że ma nadzieję,
że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na budowę
drogi na swoim terenie. Prace potrwają 1,5 roku.
- Będziemy doskonałe połączeni z "wiślanką", a

"wiślanka" połączy się z autostradą - zapowiadał
wójt Damian Galusek.
Kilka tygodni temu projekt budowy Drogi Głównej Południowej znalazł się na... liście rezerwowej
śląskich projektów przeznaczonych do finansowania
z UE. Samorządowcy byli oburzeni. Radni Wodzisławia w imieniu wszystkich zainteresowanych gmin
wystosowali apel do marszałka województwa, w
którym napisali: "Informacja o przesunięciu naszego
projektu na rezerwową pozycję na liście rankingowej
(...)jest dla nas zaskakująca i niezrozumiała". Wreszcie
zarząd województwa ugiął się i zrezygnował z podziału projektów zgłoszonych do dofinansowania
na listy podstawową i rezerwową. W ich miejsce
powstała wspólna, alfabetyczna lista projektów.
Obecny na poniedziałkowej uroczystości wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło
próbował zarazić optymizmem. - Kończymy pierwszy

odcinek, równocześnie robimy drugi. Przed nami
inwestycja w Pawłowicach, połączenie do autostrady.
To dopiero będzie pokazywało, że tutaj jest sprawny
układ komunikacyjny, że firmy, które tutaj działają,
będą mogły sprawnie się rozwijać, a kolejne powstawać. Jestem przekonany, że pieniądze na dokończenie
tej inwestycji znajdą się w nowym budżecie unijnym,
którym będzie zarządzał marszałek województwa
śląskiego. Tak więc o odcinek raciborski również jestem
spokojny - mówił Adam Zdziebło.
Antoni Strzelecki

Projektowany odcinek Drogi Głównej Południowej
liczy 23,2 km. Na 18. kilometrze, czyli w pobliżu
ulicy 1 Maja w Skrzyszowie, trasa przetnie się
z autostradą A 1. W ciągu drogi powstanie osiem
wiaduktów, siedem węzłów drogowych, dwa mosty
oraz cztery ronda.

Pątnicy idą na Jasną Górę

Od

wczoraj (31 lipca) idzie
68. Piesza Rybnicka
Pielgrzymka na Jasną
Górę. Potrwa do niedzieli, 4 sierpnia.
W trasę wyruszyło około 4 tysięcy
pielgrzymów z całego Śląska, ale też
z zagranicy.

Każdego dnia pielgrzymi pokonują 28-30 kilometrów. Dotrą do
Częstochowy w sobotę, 3 sierpnia.
Na godzinę 15 zaplanowano ich
powitanie i mszę świętą na Wałach
Jasnogórskich, której przewodniczył
będzie ksiądz arcybiskup Wiktor
Skworc. O godzinie 21 rozpocznie
się Apel Jasnogórski, po nim nocne czuwanie, a o północy msza w
Kaplicy Cudownego Obrazu. W
niedzielę o godzinie 14 odjazd autobusów z Jasnej Góry do Rybnika.

Po powrocie uroczyste zakończenie
i dziękczynne Te Deum, to już w
rybnickiej bazylice.
W zeszłym roku w okresie od 2
maja do 14 sierpnia na Jasną Górę
przybyło: 169 pielgrzymek pieszych
(wędrowały w nich 103 tys. 254 osoby),
74 pielgrzymki rowerowe (przyjechało
w nich 1450 osób), dziewięć pielgrzymek biegowych (przybiegły w nich
192 osoby), dwie pielgrzymki konne
(a w nich 44 osób). Warto dodać, że
od 16 do 25 sierpnia ubiegłego roku
na Jasną Górę dotarło 86 pielgrzymek
pieszych. Podążało w nich 35 tys. 31
osób (o 4 tys. 425 pątników więcej niż
w roku 2011 roku, kiedy podążało 30
tys. 606 osób). W tym czasie przybyło
także: 13 pielgrzymek rowerowych i
pielgrzymka na rolkach.
Antoni Strzelecki

08 Rozmowa tygodnia

www.kurierpolski24.pl

Nuda jako pomysł na sztukę
- Tam gdzie się
pojawia należy
uciec w inną
rzeczywistość.
W inną kreację
artystyczną. Nigdy
nie stać w miejscu
zbyt długo. Być
może w dzisiejszych
czasach wąskich
specjalizacji
to błąd. I brak
perfekcjonizmu. Ale
nie o doskonałość
idzie, ale o ciągły
ruch , by nie
dać się złapać
i pozwolić zamknąć
w bezpiecznej
szufladzie – mówi
Robert Talarczyk,
nowy dyrektor
Teatru Śląskiego.
- Na sztukę niewątpliwie ma Pan
pomysł. A na Teatr Śląski?
- Pogadajmy za parę miesięcy i
wtedy Pan mi powie czy Teatr Śląski
się zmienił pod moją dyrekcją i czy
mam na niego jakiś pomysł. A poważnie: regionalizm i otwarcie na świat.
Festiwale i pełna widownia. Ryzyko
debiutantów i uznane nazwiska realizatorów. Oraz specjalny cykl: „Śląsk
święty/ Śląsk przeklęty” w ramach,
którego uznani twórcy spoza regionu
będą eksplorować lokalne tematy.
- Przez 8 lat pełnił pan funkcję
dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Dlaczego zdecydował się
Pan zamienić Bielsko na Katowice?
- Nowe wyzwanie. Większy teatr
i większe możliwości. Spełnienie marzeń i powrót do domu, po gigantycznym sukcesie „Piątej strony świata”.
- Pana poprzednikami były
takie osobistości jak Gustaw Holubek, Ignacy Gogolewski czy Henryk
Baranowski. Teraz Pan dołączy do
tego grona. Jakie to uczucie?

foto: www.roberttalarczyk.pl

Z Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru Śląskiego, rozmawia Tomasz Breguła.

- Bernard Krawczyk, mój przyjaciel oraz legenda śląskich scen i
filmów Kutza powiedział mi , że
jestem pierwszym Katowiczaninem
w historii, który został dyrektorem
katowickiej sceny. Moją ambicją jest
żeby ludzie zapamiętali mnie nie tylko
z tej strony...
- W ostatnich latach Teatr Śląski
stracił pozycję najważniejszej sceny
w regionie. Krytycy dużo częściej
pisali o tym co dzieje się w „Korezie”
czy właśnie w Teatrze Polskim. W
jaki sposób chce Pan to zmienić?
- To chyba nie do końca prawda.
Natomiast z całą pewnością artystom
tego teatru brakowało spektakularnego sukcesu. Główna nagroda
Konkursu na Wystawienie Polskiej
Sztuki Współczesnej te oczekiwania
spełniała. Teraz trzeba sięgać po kolejne wyzwania i realizować sztuki, które
będą się odbijały szerokim echem w
teatralnym życiu w Polsce.
- Będzie Pan występować na
deskach Teatru Śląskiego?
- Jeśli pojawi się taka konieczność
to nie wykluczam takiej ewentualności, ale mając w zespole takie osobowości jak Artur Święs, Wiesław Sławik,
Andrzej Warcaba, Jerzy Głybin czy
Andrzej Dopierała będę raczej starał
się usunąć w cień, jako aktor.

- Angażuje się Pan w wiele projektów teatralnych i filmowych – zarówno jako aktor jak i reżyser. Nie
ucierpi na tym Teatr Śląski?
- Moim pierwszym i podstawowym miejscem pracy będzie Teatr
Śląski i całe moje najbliższe życie
zawodowe dostosuje do jego planów.
A poza tym to chyba dobra reklama
dla instytucji, która kieruję jeśli moje
nazwisko pojawia się obok uznanych artystów takich jak Magdalena

Piekorz, Ingmar Villqist czy Maciej
Pieprzyca.

bezkompromisowość to konieczna w
tym fachu cecha.

- W ubiegłym roku zagrał Pan
również epizodyczną rolę „Drogówce” Wojtka Smarzowskiego. Jakie to
doświadczenie uczestniczyć w tak
bezkompromisowym projekcie?
- To był zaledwie epizod, ale
Smarzowski to wybitna osobowość polskiego kina i zagranie w
tym filmie to była wielka frajda. A

- Do tej pory największy sukces
spośród wyreżyserowanych wspólnie
z Mirosławem Neinertem spektakli
odniósł „Holonek...”. Co dalej z twórczym duetem Talarczyk – Neinert?
- Prócz „Cholonka” zrobiliśmy
jeszcze „Kometę”, która również
okazała się sukcesem. Może więc do
trzech razy sztuka?

Robert Talarczyk jest reżyserem, aktorem, scenarzystą,
dramaturgiem oraz byłym dyrektorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 1 września obejmie stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego. Absolwent wrocławskiej PWST. Po studiach związany przez kilkanaście lat
z chorzowskim Teatrem Rozrywki, w którym w 1998 roku zadebiutował
jako reżyser w spektaklu „Ptasiek”. Kolejne dokonania reżyserskie Talarczyka mają miejsce na śląskich scenach. W Teatrze Korez - „Ballady
kochanków i morderców według Nicka Cave’a” (2002), „Cholonek...”
(2004), „Kometa czyli ten okrutny XX wiek według Nohavicy” (2007
i 2009), w katowickim Teatrze Gry i Ludzie - „Miłość Fedry” (2003)
oraz „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości”
(2004), oraz w Teatrze Rozrywki - m.in. „Krzyk według Jacka Kaczmarskiego” (2004), Teatru Śląskiego – „Underground” (2009) i Gliwickiego
Teatru Muzycznego – „Bulwar zdradzonych marzeń” (2011).
„Cholonka...” (współreżyseria Mirosław Neinert) zagrano dotąd ponad
400 razy w kraju i za granicą. „Spektakl po śląsku, o Śląsku i o Ślązakach”
– okrzyknięty Spektaklem Roku, w tej kategorii otrzymał w 2005 roku Złotą Maskę – nagrodę artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego.
W kierowanym przez siebie bielskim Teatrze Polskim zrealizował
kilkanaście przedstawień. Najważniejsze z nich to: „Testament Teodora
Sixta” (2006) – finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie

Polskiej Sztuki Współczesnej), „Intercity” (2008) – laureat nagrody Młodych Krytyków na XVI Międzynarodowym Festiwalu Zderzenie, „Żyd”
(2008) – laureat Nagrody Głównej gdyńskiego Festiwalu Polskich
Sztuk Współczesnych R@port, finalista I edycji programu Teatr Polska,
„Szwejk” – nagrodzony Perłą Sąsiadów na Festiwalu Teatrów Europy
Środkowej Sąsiedzi, „Mistrz & Małgorzata Story” (2011) – cztery nominacje do Nagrody Złota Maska oraz Amadeus (2012).
Robert Talarczyk jest też laureatem: Specjalnej Złotej Maski za kreatywność i wszechstronność umiejętności adaptatorskich, aktorskich
i reżyserskich za spektakle: „Cholonek...”, „Krzyk według Jacka Kaczmarskiego” i „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie” (2005), nagrody za
reżyserię spektaklu „Pomalu, a jeszcze raz!” (Teatr Capitol) – na XIII
Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (2009) oraz statuetki Hanys – za umiejętność łączenia działań reżysera, aktora i menedżera (2010). Jest laureatem Nagrody Tygodnia Kultury Śląska (2012).
W tym samym roku został zgłoszony do Paszportu Polityki w kategorii
Teatr. Jako aktor występował w „śląskich” filmach Macieja Pieprzycy:
Barbórka, Kryminalni. Tryptyk Śląski, Drzazgi, Magdaleny Piekorz:
Senność, Ingmara Villqista i Adama Sikory: Ewa. Pisze i tłumaczy
teksty piosenek. W 2011 roku ukazała się jego debiutancka płyta pt.
„Słowa”. Jest Ślązakiem. Mieszka w Katowicach.

Zakończył się
XIV Muzyczny
Festiwal im.
Ryśka Riedla „Ku
przestrodze”.
Podczas imprezy,
która po raz piąty
odbywała się
w Parku Śląskim
wystąpili m.in.
Dżem, Cree, TSA
oraz Perfect.
Na Polach
Marsowych
pojawiło się
blisko 7 tys. osób.
Tomasz Breguła

P

ierwszy dzień festiwalowy
upłynął głównie pod znakiem
bluesa. Na początek szansę na
pokazanie swojej twórczości
otrzymali młodzi. W tegorocznym
festiwalowym konkursie - podobnie
jak w latach ubiegłych - zaprezentowało się osiem początkujących zespołów
rockowych i rockowo-bluesowych.
Zostały one wyłonione przez fanklub
zespołu Dżem spośród kilkudziesięciu
zgłoszonych. Kapele oceniało jury
w składzie: Jan Chojnacki Andrzej
Jerzyk, Mieczysław Jurecki, Andrzej
„e-moll” Kowalczyk, Jacek Kseń, Wojciech Zamorski, Marcin Ziemiański.
Bezkonkurencyjny okazał się zespół
Sold My Soul z Opola. Zwycięscy
otrzymali nagrodę pieniężną oraz
możliwość nakręcenia profesjonalnego
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Zagrali
dla Ryśka Riedla
teledysku. Drugie miejsce przypadło
grupie Sheep z Osowca, a trzecie muzykom z The Blues Experience.
Po zakończeniu części konkursowej zagrali Jacek Dewódzki &
REVOLUCJA, a następnie Śląska
Grupa Bluesowa. Później na scenę
wkroczyli giganci polskiego rocka –
TSA z Markiem Piekarczykiem na
czele. W trakcie występu wokalista
przypomniał publiczności o idei
festiwalu. - Ten festiwal nazywa się
„Ku przestrodze”. Nie zapominajcie
o tym. Życie jest piękne. Nie bierzcie
tych świństw. Naprawdę nie warto –
mówił Marek Piekarczyk. Następnie
na scenie pojawili się świeżo upieczeni
zwycięscy sopockiego festiwalu „Top
Trendy” - czyli grupa Cree z Sebastianem Riedlem na czele. Lider formacji
po raz kolejny pokazał, że jest bluesmanem z krwi i kości. Muzycy nie
stronili od bluesowych improwizacji
co spotykało się z aplauzem publiczności. Poza tradycyjnymi 12-taktowymi bluesami, można było również
usłyszeć kompozycje blues-rockowe
inspirowane muzyką lat 60. i 70.
Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu był oczywiście zespół Dżem. Obok
nowych kompozycji, muzycy zaprezentowali również swoje największe
przeboje pochodzące z okresu, gdy
liderem zespołu był legendarny Rysiek
Riedel. Fantastyczną atmosferę stworzyła publiczność, która podczas utworu „Sen o Victorii” rozświetliła Pola
Marsowe zapalniczkami, latarkami
i innymi świecącymi przedmiotami.

Był to wynik akcji „Wszystkie gwiazdy
nieba” , która powstała z inicjatywy
Fan Clubu zespołu Dżem „Skazani
na bluesa” i stała się już nieodłącznym
elementem festiwalu.
Drugi dzień festiwalu zdominowała muzyka rockowa. Jako pierwsi na
scenie pojawili się laureaci konkursu festiwalowego. Następnie wystąpiła grupa INSIDE z Łukaszem Kurpiewskim
– zdobywcą głównej nagrody festiwalu
„Solo Życia” z 2012 roku. Z żywiołową
reakcją publiczności spotkał się zespół
Ścigani, który niespodziewanie zaczął
od coveru jednego z największych
przebojów grupy Dżem - „Wehikuł
czasu”. Fanom nie przeszkadzała nawet
temperatura, która oscylowała wokół
40 stopni Celsjusza. Muzycy zaprezentowali również utwór „Niby razem”,
którym swego czasu zachwycał się sam
Zbigniew Hołdys - Ścigani zaprezentowali go podczas telewizyjnego show
Hit Generator, którego były gitarzysta
Perfectu był jurorem.
Na zakończenie festiwalu wystąpiła
legenda polskiego rocka - grupa Perfect. Muzycy rozpoczęli od mocnego
uderzenia. Markowski i spółka zagrali
utwory „A kysz - biała mysz” oraz „Idź
precz”. Nie zabrakło również takich
przebojów jak „Chcemy być sobą”,
„Nie patrz jak ja tańczę” czy „Autobiografia”. Podczas występu wokalista
zachęcił pełnoletnią część publiczności
do wzniesienia toastu. - Razem mamy
już 430 lat – stwierdził Grzegorz Markowski dodając, że w przyszłym roku
ukaże się nowa płyta Perfectu.

foto: TB
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Ryszard Riedel zmarł 30 lipca 1994 r. w Chorzowie, w wieku 38 lat. To z nim w roli wokalisty zespół
Dżem nagrał swoje największe przeboje, takie jak "Czerwony jak cegła", "Whisky", „List do M.”
czy "Sen o Wiktorii". Pierwsza edycja festiwalu poświęconego pamięci Riedla odbyła się w 1999 r.
nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Pięć lat temu imprezę przeniesiono do Parku Śląskiego.

10 Policja
Wyłudzili
ponad pół miliona

P

olicjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą komendy miejskiej
w Częstochowie zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej
wyłudzali kredyty. Mieszkający
w Częstochowie sprawcy wyłudzili
60 kredytów na łączną sumę około
500 tysięcy złotych. Za popełnione
przestępstwa grozi im kara 8 lat pozbawienia wolności.
Jak ustalili śledczy, zorganizowana grupa przestępcza w której uczestniczyli także zatrzymani
25-letni Paweł W. oraz 38-letni Piotr
W., wyłudzała kredyty przy użyciu
fałszywych dokumentów dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego. Jeden ze sprawców wyszukiwał
osoby, które rzekomo będąc zatrudnionymi w gospodarstwie, pobierały
kredyt w banku. Proceder ten trwał
od stycznia do sierpnia ubiegłego
roku. W tym czasie grupa wyłudziła 60 kredytów na łączną sumę około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani
23 lipca w Częstochowie mężczyźni usłyszeli już zarzuty wyłudzania
kredytów poprzez działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, za
co grozi im do 8 lat więzienia.

Urodziła dziecko
na strychu
– miała 3 promile

B

ulwersująca sprawa w Bielsku-Białej. Na strychu jednego
z domów miał miejsce poród.
Nie tylko miejsce narodzin dziecka
było nietypowe, ale i okoliczności.
Matka była pijana. Miała prawie 3
promile.
Późnym wieczorem policja i straż
pożarna w Bielsku-Białej dostała informację, że na strychu jednego z domów przy ulicy Straconki kobieta rodzi właśnie dziecko. Matką okazała
się 33-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej, obecnie wynajmująca mieszkanie w Bielsku-Białej. Na miejsce
przyjechali strażacy i policyjny patrol.
Kobieta zdążyła już urodzić. Matkę
i dziecko błyskawicznie przetransportowano do szpitala. Policja otrzymała informację, że kobieta w trakcie
porodu była kompletnie pijana. Na
szczęście ani jej ani jej dziecku nic
się nie stało.
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Zatrzymana za zabójstwo

Kryminalni z Bytomia
zatrzymali 42-letnią
kobietę podejrzaną
o zabójstwo swojego
konkubenta. Kobiecie
grozi kara dożywotniego
więzienia. Na wniosek
śledczych i prokuratora
została już tymczasowo
aresztowana.

Z

aalarmowani przez mieszkańców ul. Cybisa policjanci odkryli w jednym z mieszkań
zwłoki nieznanego mężczyzny. Ciało było w daleko posuniętym rozkładzie. Ze wstępnych ustaleń wynikało,
że zgon mógł nastąpić kilka dni wcześniej. Zaangażowani w sprawę kryminalni w niespełna dobę wytypowali
i zatrzymali podejrzaną o popełnienie
tego przestępstwa 42-letnią kobietę.

Jak się okazało, 33-letnia kobieta rodziła na strychu w Bielsku-Białej w asyście swojej koleżanki. Poród
rozpoczął się, kiedy przyszła z wizytą do znajomych. Sama mieszka
w innej części Bielska-Białej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że
kobieta ma już piątkę innych dzieci i zostały jej odebrane prawa rodzicielskie. Co stanie się z jej najmłodszym dzieckiem z samą pijaną
mamą? O tym zdecyduje prokurator i sąd. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe. Kobieta ma zostać wkrótce
przesłuchana. Grozi jej za narażenie
dziecka na niebezpieczeństwo nawet
5 lat odsiadki.

Zabezpieczyli
marihuanę
i amfetaminę

C

zęstochowscy policjanci z wydziału dw. z przestępczością
narkotykową zatrzymali
29-latka. Mieszkaniec Częstochowy posiadał przy sobie dużą ilość
środków odurzających.
Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować blisko 900 działek dilerskich amfetaminy i kilka porcji marihuany.
Teraz mężczyźnie grozi kara do 10
lat więzienia. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że zabezpieczone narkotyki, to marihuana
i amfetamina. Teraz o losie mężczyzny zadecyduje sąd. Za posiadanie
takiej ilości narkotyków grozi mu
kara do 10 lat więzienia.

Wynajmowała ona pokój w jednym
z katowickich hoteli. Po zatrzymaniu
przyznała się do zbrodni. Jak ustalili
stróże prawa, motywem jej działania
mógł być fakt, że konkubent od kilku
lat znęcał się nad nią i groził jej. Sprawczyni usłyszała już zarzut zabójstwa, za

co resztę swojego życia może spędzić za
kratami. Na wniosek bytomskich śledczych sąd aresztował ją tymczasowo na
okres 3 miesięcy. Kobieta była poszukiwana listem gończym i już wcześniej
wydano za nią nakaz doprowadzenia
do aresztu.

Mężczyzna gonił
sąsiadów z siekierą

W wyniku zdarzenia 68-letni mężczyzna stracił częściowo obie nogi i zabrany został przez pogotowie do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną
operację. Jego stan jest ciężki. Nie został
ustalony stan jego trzeźwości. 30-letni
motorniczy tramwaju podczas zdarzenia był trzeźwy. Utrudnienia w ruchu
tramwajów trwały około 2 godziny.
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Pobił swoją żonę
i zaatakował
policjantów

-latek groził konkubinie
i lokatorom, że ich pozabija. Mężczyzna gonił lokatorów z siekierą. Do awantury doszło w jednym z mieszkań przy ulicy
Lompy w Zabrzu.
42-latek wszczął awanturę
w mieszkaniu. Jego konkubina z obawy o własne życie zawiadomiła policję.
Na tym jednak zdenerwowany mężczyzna nie poprzestał. Swoją agresję
chciał wyładować także na sąsiadach.
Gonił lokatorów z siekierą w dłoni
i groził, że ich pozabija. Potem zabarykadował się w mieszkaniu. Straż pożarna wyważyła drzwi i policja mogła
obezwładnić 43-latka. Mężczyzną zajęli się ratownicy medyczni.

Wpadł pod tramwaj
- stracił nogi

Do

tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło na ul.
Barlickiego w Świętochłowicach. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do ruszającego
z przystanku tramwaju chciał jeszcze
dobiec i wejść mężczyzna. Niestety,
dostał się on pomiędzy wagony tramwaju i przewrócił się.

Z

aczęło się od awantury. Potem mężczyzna zaczął wyzywać i bić swoją żonę. Podczas
próby zatrzymania, 39-latek zaatakował policjantów. Teraz grozi mu
do 3 lat więzienia.
W trakcie awantury kobiecie udało się wyrwać z rąk męża i natychmiast
powiadomiła policję. Mężczyzna zdążył
jednak uciec z domu przed przyjazdem
funkcjonariuszy. Policja zaczęła poszukiwania 39-latka. Gdy mężczyzna zauważył mundurowych, wpadł w szał.
Zaczął wyzywać funkcjonariuszy. Potem
zaatakował ich. 39-latek był pijany. Miał
w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i dobrowolnie poddał
karze. W więzieniu może spędzić 3 lata.

Został pobity, bo nie
chciał zejść z drogi

C

zechowiccy policjanci pełniący służbę na terenie Wilkowic w ramach dodatkowych

patroli finansowanych przez samorząd zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzanego o pobicie 24-latka.
Za przestępstwo to sprawcy grozi do
5 lat za kratami.
Do zdarzenia doszło nocą przed
jednym z lokali w Wilkowicach na
ul. Wyzwolenia. Czterej mężczyźni, którzy wyszli z baru, wsiedli do
zaparkowanego w pobliżu daewoo.
W momencie, gdy zamierzali wyjechać, drogę zatamowali im dwaj
inni klienci, którzy również dopiero co opuścili lokal. Pomiędzy
mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań. Jeden z pasażerów daewoo wysiadł z samochodu i zaatakował tamującego ruch mężczyznę.
Kilka razy uderzył go w twarz. Na
skutek pobicia pokrzywdzony doznał złamania nosa i wstrząśnienia mózgu. Pogotowie przewiozło
go do szpitala. Chwilę później policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie alkomatem wykazało, że miał
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Noc spędził
w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty pobicia
24-latka, za co grozi mu teraz do
5 lat więzienia.

Kolejny pijany kierowca autobusu

P

olicjanci ze świętochłowickiej drogówki zatrzymali na
ul. Śląskiej kolejnego nietrzeźwego kierującego autobusem komunikacji miejskiej. 53-letni katowiczanin podczas kontroli
stanu trzeźwości „wydmuchał” aż
0,49 mg/l (tj. 1 promil). Na pokładzie autobusu znajdowali się
pasażerowie głównie udający się
do pracy.
To już trzeci zatrzymany
w niewielkich odstępach czasu
nietrzeźwy kierujący autobusem
komunikacji miejskiej. Policjanci
zapowiadają kolejne kontrole stanu trzeźwości szczególnie tej grupy
zawodowej. Oprócz zarzutu kierowania pojazdem będąc nietrzeźwym, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2, może
zostać mu przedstawiony zarzut
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu
lądowym. To przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie pijanego kierowcy zadecyduje teraz
prokurator i sąd.
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ystarczy się zarejestrować na stronie
internetowej Grouponu lub innego popularnego portalu zakupów
grupowych. I na nasz adres mailowy otrzymywać będziemy kilka, kilkanaście
wiadomości tygodniowo z superofertami: hotel
w Kołobrzegu, pielęgnacja całego ciała, kuracja
oczyszczająco-nawilżająca, lipoliza ultradźwiękowa, modne okulary, serwis klimatyzacji, a
nawet zestaw prezerwatyw! Wszystko
w supercenie... Rejestrując się,
należy podać miasta, z których ofertami jesteśmy
zainteresowani.
- Można powiedzieć, że jestem
uzależniona od
tych zakupów.
Każdego dnia
sprawdzam
nowe oferty i
zamawiam,
przede wszystkim
krótkie pobyty w
różnych miejscach
w Polsce. Mam
już zarezerwowane
wszystkie weekendy do
końca roku! Za tydzień
jadę do Karpacza, dwa tygodnie później jestem w Krakowie,
a ostatni weekend sierpnia spędzam
w Trójmieście. Dzięki temu poznałam
też wiele zakątków Polski, o których do tej pory
nie miałam pojęcia! - mówi Katarzyna z Rybnika,
pracownik biurowy jednej z katowickich fundacji.
Przyznaje, że jej uzależnienie, jak każdy nałóg, ma
minusy. - Za dużo czasu spędzam każdego dnia
przed komputerem.

grouponowe

Wpisując Katowice,
możemy skorzystać z oferty
gry w paintball na tzw. polu
bitwy w Katowicach, zapoznawczych lotów samolotem
z profesjonalnym szkoleniem
na lotnisku w Rybniku, masażu kamieniami całego ciała
w Prestige Spa w Katowicach,
sesji zdjęciowej w Sosnowcu
i wielu innych ofert z całego
Śląska.
Na czym to wszystko
polega? Portal www.zakupygrupowe.org.pl wyjaśnia, że
zakupy grupowe polegają na
zakupie danego przedmiotu
lub usługi przez dużą grupę
osób dzięki czemu można
wynegocjować ze sprzedającym duży rabat. - Dotychczas
kiedy udaliśmy się do sklepu
i chcieliśmy kupić np: odkurzacz, musieliśmy zapłacić za
Takimi ofertami kusi nas portal grupon.pl
niego pełną cenę. Jeśli jednak
reprezentowaliśmy dużą firmę
i potrzebowaliśmy 30 odkurzaczy, mogliśmy dostać ile osób już kupiło ofertę. Informacja taka jest do- za 1500 złotych. Ale w cenie nie było łącznika oraz
na nie nawet 30 procent zniżki. Tak samo działają stępna przy każdej ofercie. Jeśli na jedną rzecz korony na implancie, nie policzono też pracy chiserwisy pokroju Groupona czy Grupera: negocjują zdecydowało się więcej niż 10-20 osób, to moż- rurga! Takie historie psują rynek - opowiada nam
ze sprzedającymi atrakcyjne oferty na założyć, że oferta jest atrakcyjna. Jeśli jednak właścicielka jednej z klinik stomatologicznych na
i informują o nich in- zdecydowało się na nią tylko kilka osób, a oferta Śląsku.
ternautów. Jeśli dobiega już końca, to może mieć jakiś haczyk.
Czy więc nie warto kupować? Jasne, że warto.
znajdzie się Kiedy już wybierzemy coś dla siebie, musimy zrobić Pod warunkiem, że będziemy korzystali z tej możprzynaj- przelew elektroniczny. Do tego zwykle potrzebna liwości z głową, to dzięki atrakcyjnym zniżkom
mnie j jest rejestracja. Po dokonaniu płatności pocztą sięgającym nawet 90 proc., w naszych portfelach
k i l - elektroniczną powinniśmy otrzymać voucher, czyli zostanie sporo pieniędzy. Jeśli jesteśmy bardzo
k a specjalny kod z którym udajemy się do sprzedające- ostrożni, sięgajmy po pewne oferty. Zakupy biletów
go. Po zweryfikowaniu kodu, otrzymujemy produkt. na imprezę, markowych okularów, ubrań, odbitek
Czy rzeczywiście zakupy grupowe są tańsze? fotograficznych, bielizny wydają się opatrzone
Tak, ale... trzeba uważać! Zdarzały się sytuacje, mniejszym ryzykiem niż np. zamawianie zabiegów
że handlowcy kilkukrotnie podnosili ceny swoich związanych ze zdrowiem, urodą czy kulinariów.
Antoni Strzelecki
towarów, by je potem... obniżyć na potrzeby portalu
zakupowego. I rzekomo tańsze produkty były w
tej samej cenie lub nawet nieco droższe! W dobie
dostępu do różnych internetowych sklepów takie
oszustwa łatwo jednak wychwycić. Teraz takich
problemów jest mniej. Ale są inne. Wśród fanów
tego typu zakupów krążą legendy o ofertach restauracyjnych. Kupowaliśmy voucher na wykwintne
dania w śmiesznej cenie, więc restauracja, żeby nie
o s ó b tracić, zamiast cielęciny serwowała wieprzowinę...
z ainte- Albo oferty kosmetyczne - zabiegi wykonywano
resowanych przy użyciu najtańszych kosmetyków, żeby do
ofertą, ta docho- biznesu nie dopłacić...
dzi do skutku i każdy
- Kiedyś zgłosił się do nas pacjent, który twierdził,
jest zadowolony: sprzedawca że na jednym z takich portali znalazł ofertę implantu
ze względu na dużą ilość sprzedanego towaru,
Historia zakupów grupowych jest tak stara jak sam handel. Od zawsze osoby robiące większe zakupy mogli negocjować
kupujący ze względu na dużą zniżkę - wyjaśniają
większe zniżki. Kiedy pojawił się internet, biznes przeniósł się do sieci. Szacuje się, że co czwarty internauta w Polsce jest
specjaliści portalu.
zarejestrowany w serwisie zakupowym.
Jak kupować w serwisach grupowych, by się
nie zgubić i nie przepłacić? Najpier warto zobaczyć
zdjęcia: grupon.pl

Teraz na topie są wyjazdy
wakacyjne. Zarówno
tygodniowe, dwutygodniowe,
jak i wypady weekendowe.
Wakacje w baśniowej scenerii
w Lloret de Mar, słonecznej
miejscowości na hiszpańskim
wybrzeżu Costa Brava ze
zwiedzaniem po drodze
najpiękniejszych zakątków
Paryża, Wenecji i Monte Carlo
za 1299 złotych? 12-dniowe
wakacje z transportem,
śniadaniami i zwiedzaniem
w Chorwacji za 999 złotych?
Dwudniowy pobyt we
włoskiej Kampanii za 169
złotych? Takie oferty można
znaleźć na popularnym
portalu zakupów grupowych.
Na naszych oczach rośnie
społeczeństwo grouponowe.
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W

trakcie urlopu należy
unikać konfliktów z
najbliższymi. Stres,
który kumulował się w
nas już od długiego czasu musi znaleźć
swoje ujście. Niestety często rozładowujemy go w sposób agresywny, co
nieuchronnie prowadzi do rodzinnych
kłótni. Nerwowa atmosfera, narzekania dzieci, ponaglający czas, kłopoty ze
spakowaniem się i dojazdem na miejsce- to wszystko negatywnie wpływa
na nasze samopoczucie i kondycję
psychiczną. Podczas urlopu bardzo

Czy potraﬁmy
wypoczywać?
ważna jest wyrozumiałość, optymizm
i pozytywne nastawienie względem
siebie. Nie warto przecież zamieniać
rodzinnego wyjazdu w piekło.
Nie od dziś wiadomo, że stres wykańcza i osłabia organizm. Zwiększa
również wydzielanie hormonów takich
jak kortyzol (potocznie nazywany
hormonem stresu, wywiera szeroki
wpływ na metabolizm) czy adrenalina.
Wpływają one destrukcyjnie na funkcje
trawienne, podnoszą ciśnienie krwi i
przyspieszają akcję serca. Te czynniki bardzo obciążają nasz organizm i

SPRoStoWaNIe
Drodzy czytelnicy! W związku z publikacją w tygodniku "Kurier Polski co tydzień" w dniu 26 czerwca 2013 r. artykułu pt.: "Zmiany w uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem”
informujemy, iż niniejszym tekście wystąpiła omyłka, polegająca na błędnym określeniu daty wejścia w życie opisywanych zmian na dzień 1 września 2013 r. Prawidłową datą wejścia w życie
przedmiotowych zmian był dzień 17 czerwca 2013 r. Serdecznie przepraszamy za pomyłkę.
Widera & Widera Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

Pokażmy
ISZ
LUB OWAĆ?
RÓŻ
POD

Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Nie zapomnij o odkładanej wizycie.
Pod koniec tygodnia powinny wpłynąć zaległe pieniądze, ale pamiętaj o niezapłaconych składkach. Zadzwoń jeszcze raz do
Lwa, w ostateczności do Skorpiona.
Ryby 21.02. - 20.03.
Lepiej skorzystaj z rady i wstrzymaj
się z dalszymi zakupami. Pod koniec tygodnia możesz być poproszony jako świadek
w pewnej delikatnej sprawie - lepiej nie
odmawiaj, chociaż wolałbyś wyjechać stąd
najdalej jak można.

foto: Tomasz Breguła

Stres i przemęczenie są
nieodłącznym elementem
naszego życia. Czy
potraﬁmy sobie z nim
poradzić i odpoczywać
we właściwy sposób?
Najczęściej wymienianymi
formami spędzania wolnego
czasu są: spanie, oglądanie
telewizji, imprezowanie,
rodzinny wyjazd za granicę
lub tak zwane „nic nie
robienie”. Rzadko mówi
się jednak o odprężeniu
psychicznym, które jest
najważniejszym aspektem
efektywnego wypoczynku.
Jak zgodnie przyznają
psychologowie, umiejętność
wypoczywania jest sztuką,
której trzeba się nauczyć.

www.kurierpolski24.pl

ROBI
INTER SZ
ESUJ
ZDJĘC ĄCE
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zmniejszają jego odporność. Dopiero
w chwili, gdy uda nam się prawdziwie
zrelaksować, ciało daje nam znać o
swoim przemęczeniu. Z tego powodu
w pierwszych dniach urlopu, często zdarzają się infekcje górnych dróg oddechowych. Jedynym sposobem uniknięcia
tego typu konsekwencji, jest unikanie
nadmiernego przemęczenia organizmu.
Standardowy czas naszego urlopu
to zaledwie 10 dni. Ten okres jest jednak
zbyt krótki by w pełni odpocząć. Tak
naprawdę potrzebujemy około trzech
tygodni. Pierwszy spędzamy odsypiając
i relaksując się. Drugi jest bardziej aktywny- uprawiamy sporty, wyjeżdżamy i
zwiedzamy. Dopiero w trzecim tygodniu
następuje regeneracja sił. W rzeczywistości o tak długim urlopie możemy jednak
tylko pomarzyć. Warto więc dobrze wykorzystać każdy dzień wolny od pracy.
Jak się relaksować? Bardzo ważne
jest aktywne spędzanie wolnego czasu.

Wysiłek fizyczny pomaga odciągnąć
nasze myśli od codziennych spraw i
skupić się na własnym ciele. Pomaga
również w dotlenieniu organizmu, co
niweluje objawy stresu Można wybrać
się na rodzinny spacer. Kontakt z naturą
bardzo odpręża i jest nieodzownym
elementem prawidłowego wypoczynku.
Zaleca się również słuchanie muzyki
poważnej lub relaksacyjnej. Jeżeli nie
jest się entuzjastą tych gatunków, można
ograniczyć się do takiej, która wpływa
na nas dobrze i mile nam się kojarzy.
Istnieje wiele metod relaksacyjnych. Najważniejsze jest jednak doskonałe poznanie własnego ciała i organizmu. Każdy z nas najlepiej wie, co go
odpręża i odstresowuje. Trzeba dobrze
poznać swoje potrzeby i sprawić by w
czasie wolnym nasza uwaga była jak
najmniej skoncentrowana. Te czynniki
pomagają nam we właściwym procesie
regeneracji. (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.

Baran 21.03. - 20.04.
Przyśpiesz, na ile to możliwe, realizację swoich zobowiązań. Opowiadaj
oględnie o swoim ostatnim pobycie. Lepiej
powiedzieć o wszystkim od razu, niż przeżywać jeszcze raz strach i upokorzenie.
Byk 21.04. - 21.05.
Chociaż prognozy są korzystne to
musisz pogodzić się ze spadkiem własnej
aktywności. Przez kilka dni nie znajdziesz
na to żadnego ratunku. Nie znajdziesz też
pocieszenia. Grunt to przetrwać ten kryzys.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Zupełnie nieoczekiwanie odkryjesz,
że macie wspólnych znajomych. Wasze
niedzielne spacery pokrzyżują plany Bykowi. Krewni wreszcie odezwą się – czeka cię
duże zaskoczenie.
Rak 22.06. - 22.07.
Przed tobą wielkie emocje – największe w czwartek, ale nie licz na to, że w piątek
odpoczniesz. W tym wszystkim nie zapomnij wysłać pieniędzy – ktoś tobie przecież
zaufał. Pod koniec tygodnia zadzwoni do
ciebie długo niewidziany Strzelec.
Lew 23.07. - 22.08.
Pod koniec tygodnia przekonasz
się czego tak naprawdę wam ostatnio
brakowało. Nie przejmuj się narzekaniem Byka ale spróbuj zastosować się
przynajmniej do kilku próśb swojego
partnera. W czwartek czeka na ciebie
poważna praca.
Panna 23.08. - 22.09.
Twoi bliscy dadzą o sobie znać
w najmniej oczekiwanym momencie. Dla
ciebie takie spotkanie okaże się próbą
opanowania. Oprócz tego typu „atrakcji”
będziesz musiał dopilnować prac porządkowych w domu.
Waga 23.09. - 23.10.
Twoi znajomi potraktują ostatnią
porażkę bardzo ambicjonalnie. Niełatwo
będzie ich odwieść od realizacji zadawnionych planów zemsty. Sobotnie popołudnie
w gronie bliskich będzie nagrodą za nerwowy tydzień.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Możesz sprawić sobie mały prezent
– zrobiłeś ostatnio co do ciebie należało,
a nawet więcej. Nareszcie możesz być
spokojny o budżet. Spodziewaj się ważnych telefonów pod koniec tygodnia. Wizyta Raka przeciągnie się.
Strzelec 23.11. - 21.12.
Czas nagli – jesteś już coraz bardziej zmęczony całą sytuacją. Najlepiej
będzie zakończyć to w środę, a najpóźniej
w czwartek. Nie martw się ostatnią awarią.
Koziorożec 22.12. - 20.01.
Zadzwoń, ale najpierw odczekaj
jeszcze ze dwa dni. Nie zaniedbuj domowych porządków i zakupów. Niedługo skończą się rezerwy finansowe, więc
wszystko to, co teraz zgromadzisz, bardzo
się przyda.
Hogatha

Ogłoszenia 13
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PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe w Katow icach na u l. Ka ntorów ny.
Tel. 604 500 812
Do sprzedania dom wolnostojący,
dwukondygnacyjny usadowiony na
działce ok.500m2. Tel. 603 242 344
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie
usytuowane na piątym piętrze w bloku
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881
Oferujemy do sprzedaży mieszkania
o pow. 75mkw położone na os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206
Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię soków naturalnych w Katowicach.
Tel. 507-114-540
Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 691 236 179
Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m,
Dąbrowa Górnicza – Antoniów.
Tel: 32 264 00 46
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Spr z e d a m Ni s s a n P r i mer a
Tel. 516 303 594
PILNIE SPRZEDAM! Mercedes
Sprinter 902, 1999 rok. Tel. 518 690 892
Sprzedam Opla Astra stan bdb.
zadbana 1997. Tel. 782 064 327
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.

Zatrudnię pracownika z prawem jazdy kat. B na stanowisko telemonter.
Tel. 506 106 626
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
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
Zatrudnię solidne osoby do rozklejania ulotek na terenie całego
Śląska od poniedziałku do soboty
od 8-14. Tel. 515 875 463
lacji tel. 513-367-700
USŁUGI

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001
Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV
– możliwość podbicia gwarancji.
Tel. 503-846-676
USŁUGI FRYZJER SK IE
- w domu klientki. Tel. 32 241 47 46
DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice.
Tel.665 535 489

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

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

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

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

lacji tel. 513-367-700

RÓŻNE

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
Zabytkowy gramofon, nakręcany,
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby,
wersja podróżna. Cena: 500zł.
Tel. 607 311 444
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
Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezentacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

Przyjmę wersalkę, zbędny sprzęt
domowy. Tel: 514 063 646
Odznaczenia, medale kupię ,okol ice Katow ic, płacę gotówk ą .
Tel: 601 837 182

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

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

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

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

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

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

tel.

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

DROBNE

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

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

OGŁOSZENIA

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

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

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

BIURO REKLAMY

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

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

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

PR ACA

dn
ie

NIERUCHOMOŚCI

sol
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

Redaktor naczelny:
Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy:
tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

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

PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl

14 Reklama

www.kurierpolski24.pl

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
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Święto muzyki alternatywnej

M

y Bloody Valentine i The Smashing Pumpkins będą gwiazdami tegorocznego Oﬀ Festivalu, który rozpoczyna się już 1 sierpnia.
Impreza startuje w Centrum Kultury Katowice, gdzie
wystąpi m.in. angielski multiinstrumentalista Patrick
Wolf. Na zakończenie zagra natomiast kanadyjska formacja z pogranicza electro-popu i new wave, Austra.
To już ósma edycja tego unikatowego na skalę europejską festiwalu, który zadebiutował w 2006 roku
w Mysłowicach. Od trzech lat Oﬀ Festival odbywa się
w pierwszy weekend sierpnia w katowickiej Dolinie
Trzech Stawów. To tam odbywają się najważniejsze
koncerty. Oﬀ Festival to nie tylko impreza muzyczna, ale i sposób na życie, w zgodzie z obowiązującymi
trendami, pod prąd nudzie i przeciętności. Artur Rojek, pomysłodawca i szef festiwalu, postawił sobie za
cel wspieranie muzyki trudnej, nietuzinkowej, nowej.
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2

3

1

5

9

4

15

bIlety:
karnet trzydniowy - 190 zł
karnet trzydniowy z polem namiotowym - 230 zł
bilet jednodniowy 2, 3 lub 4 sierpnia - 100 zł
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.off-festival.pl
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ZIAJA MED KURACJA OCHRONNA UVA+UVB SPF 50 +

31

KREM MATUJĄCY / tuba 50 ml

32
33

34
8

35
39

36
40

37

ochrona bardzo wysoka
matujący krem do twarzy
skóra tłusta i mieszana skłonna do trądziku
fotostabilne filtry UVA/UVB, czynnik matujący, witamina E, prowitamina B5.

38

41
6

42

43

DZIAŁANIE: • 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.
• Skutecznie absorbuje nadmiar sebum.
• Pozostawia na skórze niewidoczną warstwę matującą.

44

45
46

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.jazzwruinach.pl

PIONOWO: 1 - korek, 2 - ukrop, 3 - okazała galera, 4 - zewnętrzna część skorupy ziemskiej 5 - naczynie na zupę, 6 - biały w kinie,
7 - biesiada, 10 - rybi klej, 13 - ozdoba architektonizna, 14 - imię żeńskie, 16 - ukryta część ogrodu, 17 - klaun, 18 - mieszkanie
eskimosa, 19 - hinduska lepianka z gliny, 21 - przewód wentylacyjny, 22 - notatnik, 23 - odm.rymu niezupełnego, 26 - stopień
służbowy, 27 - opera pucciniego, 30 - bicz myśliwski, 31 - mit.egip.bóstwo księżyca i czasu, 34 - gat.palmy, 35 - świątynia w mekkce, 37 - szal futrzany, 38 - przesunięcie na wyższe stanowisko, 40 - termin kalendarzowy, 41 - celtycki pieśniarz, 44 - żądłówka.

19

20
4

utartych prądów i schematów. Wystąpią składy międzynarodowe, mieszanki kulturowe, które wspólnie będą
łączyć i przetwarzać własne tradycje z idiomem improwizacyjnym jako wspólnym mianownikiem całości
– informują organizatorzy.
W tym roku zagrają m.in. High Definition, Matthias Schriefl i Tamara Lukasheva oraz Freeway Quintet. Warsztaty w klasie fortepianu, saksofonu poprowadzą dwaj czołowi przedstawiciele jazzu młodego
pokolenia - Michał Wierba i Jarosław Bothur. Festiwal jak co roku, odbędzie się w ruinach Teatru Victoria w Gliwicach. Wstęp wolny. (TB)

POZIOMO: 1 - kurek, 5 - miasto w wojew.łódzkim, 8 - śmietanka towarzyska, 9 radula, 11 - epidemia, 12 - babassu, palma brazylijska, 15 - do ubijania śniegu, 17 - karpa, 20 - ryba śledziowata, 21 - frywolny taniec, 24 - ryba z rodz.karpiowatych, 25 - uszczerbek, 28 - ciężar towaru bez opakowania, 29 - dzielnica warszawy, 32 - szlam, 33 - fawor, łaskawość, 36 - zastąpi obrus na stole,
39 - gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 - uboczny produkt przy produkcji cukru, 43 - podwalina, 45 - kraj związkowy
w austrii, 46 - wyrodek, 47 - król salaminy.

3

11

M

uzycy z Indonezji, Niemiec, Włoch i oczywiście z Polski wystąpią podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach
w Gliwicach. W rozkładzie jazdy tegorocznej edycji
znajdziemy nie tylko koncerty, ale również warsztaty muzyczne i wystawy graficzne. Jazzmani zagrają w dwa pierwsze weekendy sierpnia, czyli 2, 3
oraz 9 i 10 sierpnia.
Podczas festiwalu można będzie usłyszeć głównie
wschodzące gwiazdy muzyki improwizowanej. Mimo
że grupy i twórcy są na początku swojej kariery, to już
teraz można stwierdzić, że w przyszłości będą tworzyć
historię jazzu. - Artyści zyskują zainteresowanie krytyków i odbiorców, a czasami budzą mocne kontrowersje,
jakby celowo wsadzając przysłowiowy "kij w mrowisko"

Krzyżówka

7
10

10
2

I to właśnie na jego festiwalu wielu znakomitych wykonawców z całego świata ma okazję zaprezentować
się w Polsce po raz pierwszy.
Festiwal rośnie w siłę z roku na rok, a eklektyczny gust Artura Rojka i odwaga w układaniu programu
zjednują imprezie przychylność krytyków i fanów nie
tylko w naszym kraju. Od gwiazd światowej alternatywy po nowe, intrygujące twarze polskiej sceny – na
Oﬀ Festivalu można usłyszeć wszystko to, na co inni
organizatorzy nie mają pomysłu lub odwagi.

foto: Adam Benek

foto: materiały prasowe

Jazz
w ruinach

47
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 8.08.2013 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 40 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 36 to „ZIELONA PORA ROKU”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest Alina Flakus z Katowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 36 to „SEGREGUJ ŚMIECI”. Zwycięzcą został Zbigniew Lech z Dąbrowy Górniczej, Monika Duda z Rudy Śląskiej.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Śląsk baseballem stoi
Zdjęcie: KS Silesia Rybnik

Po sukcesie Artura
Strzałki, zaczęliśmy
interesować
się baseballem.
Czy czeka nas
"strzałkomania"?
Młody miotacz
drużyny KS Silesia
Rybnik podpisał
siedmioletni
kontrakt z klubem
New York Yankees.
Strzałka to
pierwszy Polak,
który został
zauważony
przez czołową
baseballową ligę
świata!
Antoni Strzelecki

C

hłopak już w zeszłym roku
został zaproszony na testy
przeznaczone dla najlepszych młodych zawodników
z Europy, które prowadzone są przez
trenerów Major League Baseball. Artur znalazł się w grupie 50 najzdolniejszych zawodników w wieku 16-20

Artur jest leworęczny, to jego atut

lat, którzy wzięli udział w obozie we
włoskiej Tirrenii.
Na początku roku szkolnego Artur będzie miał możliwość wylotu na
kilka tygodni na Dominikanę, gdzie
po raz pierwszy zagra w koszulce New
York Yankees. Po powrocie do Polski
będzie musiał ukończyć szkołę średnią
i zdać maturę, następnie przeniesie
się na Florydę, gdzie będzie kontynuował dalsze szkolenie i treningi oraz
reprezentował klub z Nowego Jorku w
rozgrywkach ligowych. - Zdaję sobie
sprawę z tego, że pierwsze mecze na
pewno zagram w niższej lidze, pewnie
będą mnie testowali. Wierzę jednak, że
w ciągu kilku lat uda mi się przebić do
pierwszego zespołu - zapowiada młody
zawodnik.
- Mamy nadzieję, że jego sukces
będzie motywacją dla innych młodych
polskich zawodników. Liczymy też trochę na to, że baseballowy świat częściej
będzie teraz spoglądał w naszą stronę,
bo w naszych szeregach mamy jeszcze
wielu utalentowanych zawodników mówi Henryk Rojek, prezes KS Silesia
Rybnik.
Dodajmy, że najbardziej znanym
Polakiem występującym za Oceanem
był urodzony już w USA Stan Musial,
który został wybrany na sportowca
roku 1957 i najlepszego baseballistę
dekady 1946-1956. Życzymy Arturowi, by poszedł w jego ślady!
Historia polskiego baseballa rozpoczęła się w 1921 roku. Wtedy to
powstały kluby sportowe Gwiazda
Rybnik (później Silesia) i Rój Żory.
W 1923 roku z połączenia klubów
Kościuszko i Boguszowice powstał

Górnik Boguszowice. Kluby te uprawiały tzw. grę w piłkę palantową. Polegała ona na tym, że rzucano i łapano
piłkę tak, żeby uderzyć nią zawodnika
drugiej drużyny, który biegł przez
pole i w ten sposób wyeliminowano
zawodnika z dalszej gry. W 1921 roku
powstał Polski Związek Palanta i Gier
Ruchowych. W 1960 roku nastąpiła
rejestracja związku w Konfederacji
Europejskiego Baseballu.
W 1976 roku rozegrano pierwsze
Mistrzostwa Polski w softballu, mistrzem została Silesia Rybnik. W 1984
roku odbyły się pierwsze rozgrywki
polskiej ligi. Mistrzostwa Europy organizowane są na boiskach w Żorach
i Rybniku. W 1989 roku odbył się
pierwszy Regionalny Turniej Little
League w Polsce. Startowały zespoły
z Rybnika, Jasła, Kutna i Wrocławia.
Wygrały dzieci z Rybnika. W 2005
roku siedziba Polskiego Związku Baseballu i Softballu decyzją walnego
zjazdu delegatów zostaje przeniesiona
z Rybnika do Warszawy...
Dzisiaj silnymi ośrodkami baseballa na Śląsku, z racji tradycji, są
Rybnik i Żory, ale też Katowice. W
polskiej baseballowej ekstralidze grają
obecnie dwa śląskie kluby, Gepardy
Żory i Silesia Rybnik. W pierwszej
lidze jest jeszcze Jastrząb Jastrzębie-Zdrój. Śląska Liga Baseballu to
jeszcze m.in. Rawa Katowice. Działa
też Polska Liga Softballu Kobiet, w
której grają m.in. Caper Kędzierzyn
Koźle oraz Szóstka Brzeg. Od września
w jednej ze szkół podstawowych w
Jastrzębiu-Zdroju ma zacząć działać
klasa o profilu baseball.

Siedemsetne zwycięstwo Górnika
Przed rozpoczęciem spotkania obydwie drużyny miały na koncie jeden punkt. Zabrzanie
bezbramkowo zremisowali w Krakowie z Wisłą,
a Podbeskidzie wywalczyło punkt w wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk.
Spotkanie odbywało się w ponad trzydziestostopniowym upale. Zabrzanie bardzo szybko
przejęli kontrolę nad spotkaniem spychając
rywala do defensywy. W ten sposób już w 3
minucie, w pierwszej akcji bramkowej piłkę do
siatki skierował napastnik ekipy Górnika Zabrze
- Prejuce Nakoulma. Szybko zdobyta bramka
zaważyła na losach spotkania. Zabrzanie coraz
bardziej naciskali rywala, a próby rozegrania
piłki przez gospodarzy były powstrzymywane
już w początkowej fazie. W 28 minucie goście

się na zmianę. Na boisku pojawił się Łukasz
Żegleń, który w najwyższej klasie rozgrywek
zagrał po raz pierwszy. Jak się później okazało
była to dobra decyzja. Po dośrodkowaniu w pole
karne Górnika, piłkę z rąk wypuścił Norbert
Witkowski, a młody pomocnik skierował piłkę
do siatki. Piłkarze Podbeskidzia za wszelką cenę
chcieli wyrównać. Ta sztuka nie udała się jednak
mimo że przez ostatnie 20 minut gospodarze
grali tylko trzema obrońcami. Górnik Zabrze
mógł się cieszyć z pierwszego w tym sezonie
zwycięstwa w Ekstraklasie.
(TB)

foto: Dariusz Hermiermiersz / gornikzabrze.pl

W

meczu 2. kolejki T-Mobile Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał 2:1
Podbeskidzie Bielsko-Biała. Bramki dla zabrzan zdobyli Prejuce'a Nakoulma i
Mariusz Przybylski. Było to 700. zwycięstwo
Górnika w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Polsce.

podwyższyli na 2:0. W pole karne dośrodkował
Paweł Olkowski, a po fatalnym błędzie Dariusza
Łatki, Mariusz Przybylski nie mógł zrobić nic
innego niż wpakować piłkę do siatki.

W drugiej połowie piłkarze obu drużyn
opadli nieco z sił, co nie przeszkodziło podopiecznym Adama Nawałki w kontrolowaniu
przebiegu gry. Trener gospodarzy zdecydował

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:2 (0:2)
0:1 - Nakoulma 3'; 0:2 - Przybylski 27'; 1:2 - Żegleń 70'
Podbeskidzie: Rybansky - Sokołowski, Pietrasiak (65'
Urban), Konieczny, Telichowski - Malinowski (33' Deja),
Łatka, Sloboda, Jagiełło - Kurowski (46' Żegleń) - Pawela.
Górnik: Witkowski - Olkowski, Danch, Gancarczyk, Kosznik - Nakoulma (78' Mosznikow), Sobolewski (80' Iwan),
Mączyński, Małkowski (90' Madej) - Przybylski, Zachara.
Żółte kartki: Pietrasiak - Kosznik. Sędzia: Paweł Gil (Lublin).

