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A

rtur Ciechanowicz, analityk Ośrodka Studiów
Wschodnich w Warszawie, w lipcowym „Focusie” pisze,
że dzisiaj naukowcy padają ofiarami radykałów wszelkiej maści.
I tak w Meksyku, równolegle
z narkotykową, trwa wojna z bioi nanotechnologami. Uczeni są atakowani przez ekoterrorystycznych
bojówkarzy. Zarzucają oni naukowcom, że ich badania prowadzą do
ekologicznej katastrofy.
Przykłady? W lutym na anarchistycznym blogu Liberacion Total ukazał się manifest grupy Individuales Tendiendo a lo Salvaje
(Osobnicy z Tendencją do Dzikości), która wzięła odpowiedzialność
za nieudany zamach bombowy na
badacza z Instytutu Biotechnologii na Narodowym Uniwersytecie
Meksykańskim i zapowiedzieli kolejne. Piszą oni: „Działamy bez żadnego współczucia w obronie Dzikiej
Natury. Wy, którzy niszczycie Ziemię, czy naprawdę myślicie, że wasze działania pozostaną bezkarne?
Otóż jesteście w błędzie”. Według
nich, cywilizacja i technologia z zasady są złe, technologia powinna
zostać zniszczona, a ludzie powinni wrócić do zbieracko-myśliwskiego trybu życia... Jakże to podobne
do tego, co głoszą niektóre polskie
organizacje pseudoekologiczne...
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drążka skrzyni biegów

s. 9

s. 4
Ekologia musi iść
w parze z ekonomią

Jaka jest częstotliwość migania
kierunkowskazu na minutę? co
stanie się w sytuacji, gdy bieżnik
opon jest mniejszych niż 2 mm? Jaką
długość powinien mieć drążek od
skrzyni biegów? To tylko niektóre
pytania z którymi muszą się zmierzyć
osoby zdające egzamin na prawo
jazdy. czy na pewno potrzebne?

s. 7
Mniej chemii,
lepszy smak

s. 11
Kucharz gwiazd
zdradza nam przepisy
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O krok od tragedii pod Żywcem. Pięć
osób zostało poszkodowanych w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Sól Kiczora. W ogniu stanęła
piwnica budynku. Strażacy musieli
ewakuować siedem osób, w tym pięć
z objawami zatrucia tlenkiem węgla.
Pożar ugaszono, a pomieszczenia
domu zostały przewietrzone. Jeszcze
w trakcie akcji strażaków, dwie osoby
(mieszkańcy budynku) zaczęły uskarżać się na silny ból głowy. Pierwszej
pomocy udzielili im strażacy. Poszkodowane osoby to dwójka dzieci
- dziewczynki w wieku 3 i 5 lat, oraz
trzy dorosłe kobiety w tym jedna niepełnosprawna. Zostali oni przekazani
zespołowi ratownictwa medycznego
i przewiezieni do szpitala rejonowego
w Żywcu na obserwację. W wyniku
pożaru spaleniu uległo wyposażenie
pomieszczenia gospodarczego w budynku: maszyna stolarska oraz drobny sprzęt gospodarczy. Akcja trwała
ponad godzinę. Z ogniem walczyło 7
zastępów straży pożarnej - w sumie 41
strażaków. Na razie nie wiadomo, jak
zaprószono ogień.

Wyłowiono zwłoki ze
stawu Cegielnia
Kolejna ofiara kąpieli na niestrzeżonych
kąpieliskach. Tym razem w Gliwicach
ze stawu "Cegielni" wyłowiono ciało
mężczyzny. Był on poszukiwany od 30
lipca, kiedy policji zgłoszono jego zaginięcie. Dopiero wczoraj ktoś zauważył
pozostawione nad brzegiem Cegielni
ubrania i zaalarmował służby. Akcja
poszukiwawcza gliwickich strażaków
niestety potwierdziła przypuszczenia.
Kolejna w tym sezonie ofiara utonięć
to 72-letni mężczyzna. Utonął w niestrzeżonym zbiorniku wodnym, zalanym dawnym wyrobisku cegielni. To już
czwarta ofiara utonięć w tym miesiącu.

900 tysięcy na parkingi
Ruda Śląska wzbogaci się o kolejne
miejsca parkingowe. 60 z ponad 100
miejsc powstanie przy ul. Solidarności
10. W tym roku miasto na ten cel wyda
prawie 900 tys. zł. Na wszystkie prace
przy ul. Solidarności 10 przeznaczono
ponad 530 tys. zł. Oprócz oświetlonego parkingu, który powinien powstać
w ciągu 3 najbliższych miesięcy, zapowiedziano również pojawienie się dróg
dojazdowych oraz chodnika. Powstanie
również mniejszy - bo na 13 samochodów - parking przy ul. Grodzkiej 9. Tu
tak samo jak przy ul. Solidarności,
nowe miejsca samochodowe zostaną
oświetlone. Prace powinny zamknąć
się w kwocie 100 tys. zł. – W tej chwili
prowadzona jest procedura przetargowa, ale firma, która ostatecznie wykonywać będzie tę inwestycję, powinna ją
zakończyć jeszcze jesienią – wyjaśnia
Tomasz Debernic z Wydziału Dróg
i Mostów.Jeszcze w 2013 roku w Rudzie Śląskiej powstanie kolejnych 40
miejsc parkingowych. Tym razem przy
ul. Brodzińskiego. Na to zadanie zarezerwowano 150 tys. zł. Brak miejsc był
dużym problemem mieszkańców Rudy
Śląskiej. Był, bo nowe parkingi – zarówno w centrum miasta jak i na poszczególnych osiedlach – to jeden z priorytetów miejskiego budżetu nie tylko na
2013, ale i na poprzednie lata. Dzięki
tegorocznym - zrealizowanym i planowanym inwestycjom na koniec 2013
roku w Rudzie Śląskiej, w porównaniu
do końca roku 2010 przybędzie prawie
600 miejsc parkingowych. W tym roku
powstało już ich 30, natomiast w ubiegłym, ponad 350.

O

ile koszty związane z odnowieniem uprawnień policjantów
czy Służby Granicznej zostaną
pokryte z budżetu państwa, za
karetki nie chce płacić ani resort zdrowia,
ani transportu. Czy grozi nam zapaść w
pogotowiu?
Jazda na pełnym gazie i na sygnale
przez miasta. Przywilej, który w ich pracy jest narzędziem... dostępnym tylko
dla nielicznych. - Prowadzenie pojazdu
uprzywilejowanego wydawałoby się, że
jest to prosta sprawa. Włączamy sygnały
i jedziemy, wszyscy nam miejsca ustępują.
Niemniej jednak nie jest to do końca takie
proste - mówi asp. Jacek Prokop, KMP
w Katowicach. Każdy policjant żeby na
drodze mógł dzielić [mandat] i rządzić
[lizak] musiał dostać różowe papiery. Wydajemy nowe dokumenty wg. nowego
wzoru. To np. dokument, który uprawnia do
kierowania pojazdem służbowym - prezentuje nowa policyjne dokumenty nadkom.
Tomasz Gogolin, KWP w Katowicach. W
śląskim garnizonie policji nie każdy go
dostał. Kierowca radiowozu jadącego na

Na Śląsku może zabraknąć

kierowców karetek
że 60% spokojnie kierowców musiało by
zostawić ambulansy i iść piechotą - uważa
Jacek Szarek, szef Solidarności ratownictwa
medycznego. Bo - jak mówią związkowcy kierowcy karetek ze swojej kieszeni za takie
uprawnienia płacić nie chcą. - Zawieszał
ich w czynności kierowania pojazdem ,ale
ratownikiem mogli być. Co prawda on i tak
musiał zrobić obstawę dyżurów więc oni i
tak jeździli tymi samochodami - dodaje
Jacek Szarek.
Żeby uniknąć paraliżu, tuż przed 19.
lipca dyrekcja pogotowia poleciła kierowcom-ratownikom przedłużyć uprawnienia.
Dzięki temu pracy nie stracili, a zamiast
prawie 700 zł, wydali na to 50. Ale to rozwiązanie tymczasowe. - To uprawnienie
kiedyś się kończy,a jak się skończy to trzeba
być po dodatkowym kursie doszkalającym.

sygnale, musi przejść skrupulatne badanie
zakończone wydaniem certyfikatu. - Nigdy takiej sytuacji nie było w policji, żeby
policjant za uprawnienia do prowadzenia
pojazdów służbowych płacił za wszelkie
badania. Nadal to będzie zachowane - podkreśla nadkom. Tomasz Gogolin, KWP w
Katowicach.
Jednak to co u mundurowych finansuje państwo, w innych służbach jest płatne.
Wkrótce może zabraknąć kierowców do
prowadzenia karetek pogotowia - uważają
ratownicy. Wszystko przez zmiany w prawie, które za darmowe dotychczas uprawnienia wprowadzają prawie 700 zł. opłaty.
Rozporządzenie ministerstwa transportu w
tej sprawie weszło w życie prawie dwa tygodnie temu. - Gdyby policja zatrzymywała
karetki na terenie całego kraju to ja myślę,

W tym jest cały szkopuł - kto za to zapłaci? pyta Artur Borowicz, dyr. Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
Dyrekcja pogotowia nie zamierza, a od
ministerstwa zdrowia taką deklarację próbują wymusić związkowcy. Służby prasowe
ministra Arłukowicza nie były w stanie
nam przez cały dzień wytłumaczyć, czemu
inne resorty swoim służbom są w stanie
szkolenia zasponsorować, a ratownikom
nie. - Jest to kolejne wyciąganie pieniędzy
z kieszeni podatnika, żeby załatać dziurę
budżetową, bo to co było do tej pory, w
zupełności wystarczało - mówi Jacek Sarek,
szef Solidarności ratownictwa medycznego.
Z własnych środków, kierowcom może nie
wystarczyć, a wtedy dojazd do szpitala
na własną rękę może być najszybszym
rozwiązaniem.

Szokujący raport - pies oblany smołą, z urwaną łapą

T

ylko dla ludzi wakacje to błogi
odpoczynek. Dla zwierząt - to
coraz częściej pasmo udręki,
cierpień - czasem zakończonych nawet śmiercią. Rudzkie schronisko dla
zwierząt "Fauna" przygotowało raport,
dotyczący nie tylko ilości wyrzucanych
z domów latem zwierząt, ale także tego,
jak porzucane czworonogi cierpią często bestialsko okaleczane.
- Człowiek zapomina o wszystkim,
nawet o swoim zwierzaku! Bestialsko
wyrzucane na ulicę, przywiązywane do
drzew, bram schroniska, a co najgorsze
- wyrzucane z pędzących samochodów.
Czy zwierzak ma jakąś wartość? Czy jest
naszym przyjacielem? Czy zbędnym balastem którego w okresie wakacji należy się
pozbyć? - czytamy na stronie Schroniska
Fauna w Rudzie Śląskiej. Placówki, które
podobnie jak inne w naszym regionie
przeżywa w okresie wakacji prawdziwe
oblężenie. Nie ma dnia, żeby do schroniska nie trafiały kolejne porzucane
zwierzęta.
Często to psy, które okazały się
nietrafionym komunijnym prezentem,
jeszcze częściej czworonogi, które pod
choinką były milusińską kuleczką,
teraz są sporym - także gabarytowo problemem dla właścicieli, którzy nie
przewidzieli, że szczeniak urośnie...

Najczęściej jednak w czerwcu, lipcu
i sierpniu na ulice śląskich miast trafiają
zwierzaki, które są po prostu wyrzucane za drzwi z powodu wakacyjnych
wyjazdów! Nie pomagają społeczne
kampanie, zachęcające np. do oddawania
psiaków do psich hoteli na czas wakacyjnego wyjazdu. Niestety - dla wielu
mieszkańców nie tylko Rudy Śląskiej,
lipiec i sierpień to nadal czas masowego
porzucania zwierząt. Szczeniaki czy psy
rasowe - nie ma dnia by kilka zwierząt
dziennie nie trafiało do schroniska. Tylko
w lipcu trafiło tam 109 psów. Pracownicy
schroniska w związku z porzuconymi
i bezdomnymi oraz maltretowanymi
zwierzętami podjęli 200 interwencji.
To prawdopodobnie nie koniec wakacyjnej fali porzuceń zwierząt, bo bezpańskie psy i koty trafiają do nich w większej
niż zazwyczaj liczbie także jesienią. W
sumie, każdego roku do rudzkiego schroniska trafia nawet 1500 zwierzaków. - Dopóki
nasze Państwo nie zadba o zmianę prawa,
dopóki ludzie nie zaczną myśleć, dopóty
zwierzę zawsze będzie traktowane jak rzecz
zbędna i niepotrzebna bo gdy się znudzi
to wymieni się na nową - piszą w swoim
apelu na stronie internetowej pracownicy
rudzkiej Fauny. Co gorsza, do schroniska
trafiają także coraz częściej psy i koty okaleczone w bestialski sposób. Ich zdjęcia
publikujemy obok.

foto: fauna.rsl.pl

Pięć osób zatrutych dymem

Wkrótce może zabraknąć
kierowców do prowadzenia
karetek pogotowia. Od 19
lipca kierujący nimi muszą
mieć ukończony specjalny
kurs. Obowiązek wprowadził
minister transportu. Problem
w tym, że nie wiadomo kto
ma organizować szkolenia i za
nie zapłacić. Opłata to 650 zł.

Pies odebrany z interwencji, zaawansowana grzybica, świerzb, nowotwór jąder.

foto: fauna.rsl.pl
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Mała suczka wrzucona do gorącej smoły, pomimo starań lekarza przeżyła tylko 3 dni.
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Pierwszy Urban Race za nami

Jeszcze kilka lat temu
nielegalnie ścigali się tylko
kierowcy podrasowanych
samochodów na 1/4
mili. Dziś pomysłów na
przejazd przez miasto nie
do końca legalnie jest całe
mnóstwo. Wyścig kurierów
na rowerach w ruchu
drogowym, freestyle
na motorach i quadach
w centrum miasta a nawet
wyścigi na rolkach.
W Katowicach właśnie
odbył się po raz pierwszy
Urban Race. Jak poszło
ekstremalnym rolkarzom sprawdzał Tomasz Brzoza.

P

rzyjechali z całego kraju. Wszyscy na ośmiu kółkach. Spotkali
się w Katowicach po to, by wystartować w pierwszym miejskim wyścigu. - Zawsze mi się marzyło,
żeby przejechać taką trasę po mieście,
kasa, kasa, tak nagrody, no i myślę,
że fajna zabawa, ludzie, którzy jeżdżą
na rolkach są naprawdę w porządku mówi jeden z uczestników Urban Race
w Katowicach. Choć w tym przypadku
wolą pozostać anonimowi. Wyścig

W

Dzięki nadajnikom, dyspozytorzy
widzą gdzie dokładnie znajduje się
każdy autobus. Od momentu rozpoczęcia jego działania udało się poprawić
punktualność kierowców. Spadła też

Oddaj krew, skasują
ci punkty karne
Krew zamiast punktów karnych. To
nowy pomysł PJN i posła Marka Migalskiego na uzupełnienie niedoborów krwi w Centrach Krwiodawstwa.
Posłowie przygotowali projekt zmian
w ustawie o ruchu drogowym. Każde
450 mililitrów oddanej krwi, miałoby
kasować cztery punkty karne, które
zgromadzili łamiący przepisy kierowcy.
Takiego aktu łaski dostąpić można by
było dwa razy w roku.

Karambol na DK1

wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie
do mety z kompletem trzech naklejek
zdobytych w poszczególnych punktach
kontrolnych. - Patrzyłem przed chwilą
na mapę - mniej więcej wiem, gdzie jest
ten następny punkt no i zobaczymy gdzie
ludzie jadą. Pewnie dopiero przy końcu
zobaczymy jak to będzie - mówi kolejny
z uczestników katowickiej, pierwszej
edycji Urban Race.
Fragment przejazdu został zamieszczony w internecie jeszcze przed samym
wyścigiem. Przed kamerami nikt o ściganiu mówić już nie chciał. - To w zasadzie
nie jest wyścig, to taki bardziej przejazd lightowy, to jest nazwane tak, żeby ściągnąć
ludzi, a bardziej to jest tak, żeby się spotkać
z ludźmi z całej Polski - dodaje jeden z
uczestników Urban Race w Katowicach.
Tu też chodzi o spotkanie. Tu, czyli w
przypadku Nightskating Katowice. Tyle,
że w tym przypadku przejazd przez
miasto wygląda już zupełnie inaczej.

Wyłączone ulice z ruchu drogowego, do
tego służby zabezpieczające przejazd. Imprezy sportowe, które organizowane są
na dziko, na własną rękę w przestrzeni publicznej czy to w ruchu drogowym zawsze
niosą ze sobą poważne niebezpieczeństwo
- mówi Andrzej Gąska, rzecznik prasowy
KWP w Katowicach.
Tak jest chociażby podczas rowerowego wyścigu. Alleycat, w którym
udział biorą głównie rowerowi kurierzy.
Tu jazda odbywa się na ostrym kole i
często na krawędzi. - Najważniejsza
jest dobra zabawa i manifestacja tego,
że w mieście są rowerzyści - mówi
Łukasz Madejczyk, który brał udział
w wyścigu "Alleycat". W przypadku
wyścigów ulicznych - np. na 1/4 mili
raczej manifestu trudno się doszukiwać.
Chodzi o to ile koni jest pod maską.
Wyścigi na 1/4 mili odbywają się niemal
w każdym śląskim mieście. Niektórym
do podniesienia adrenaliny miejskie

wyścigi nie wystarczają. To grupa osób,
która przez Katowice przejeżdża w nie
do końca legalny sposób - na quadach,
podrasowanymi samochodami, często
zamaskowani, ze zdjętymi tablicami
rejestracyjnymi. Swoje popisy zamieszczają też w internecie.
I choć nie we wszystkich tych
przypadkach zagrożenie jest tak samo
duże to jednak nie można go wykluczyć, dlatego policjanci apelują o to by
tego typu imprezy organizować w pełni
legalnie. - Niezależnie od tego, jakiej
dyscypliny sportu dotyczy ta impreza,
ważne jest by odpowiednio to zgłosić,
zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla
tych, którzy rywalizują między sobą, jak
i kibiców czy też osób, które w pobliżu,
przypadkowo mogą się znaleźć - mówi
podinsp. Andrzej Gąska z KWP w Katowicach. Pytanie tylko czy wtedy ta
miejska rywalizacja dostarczać będzie
im tak samo dużych wrażeń.

Pokażą gdzie jest autobus i kiedy przyjedzie

Gliwicach, Zabrzu i Katowicach stanęły pierwsze elektroniczne tablice, które będą
informować pasażerów o rzeczywistym
czasie odjazdu autobusów. Wyświetlacze
są częścią wprowadzanego przez KZK
GOP Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Podobny działa już na
dworcu w Tarnowskich Górach. Czy
poprawi to punktualność komunikacji
- sprawdzał Wojciech Marczyk.

W skrócie z

liczba skarg. - System GPS pokazuje
nam, czy jedzie zgodnie z planem. Jeśli
ma opóźnienie czy przyśpieszenie. Musimy napisać z tego raport, kierowca
jest wtedy obciążany finansowo za nie
wypełnienie umowy - wyjaśnia zasad
działania systemu Krzysztof Gawron,
dyspozytor MZKP Tarnowskie Góry.
Takich zmian nie muszą się obawiać
pozostali kierowcy autobusów. KZK
GOP na 15 przystankach w aglomeracji
co prawda ustawił tablice elektroniczne, ale nie będzie w pełni monitorował
pracy kierowców. Na tablicach będzie
pojawiała się informacja o opóźnieniach.
To część Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

- Tablice pojawiły się na terenie trzech
miast - w Zabrzu, Gliwicach i Katowicach.
Na razie takich tablic jest kilkanaście,
docelowo będą zainstalowane 72 takie
tablice - wyjaśnia Anna Koteras, rzecznik
prasowy KZK GOP. Miały działać już
teraz, ale będą dopiero pod koniec roku.
Nadajnik GPS zainstalowany w autobusie
będzie przekazywał sygnał, do komputera, a ten bezpośrednio na tablicę przy
przystanku. System nie obejmie jednak
wszystkich autobusów. - To będzie tylko
kilka autobusów, kursujących na wybranych trasach. Z tego co pamiętam nasze
przedsiębiorstwo będzie obsługiwać trasy
między Osiedlem Tysiąclecia a Paderewskiego - mówi Paweł Cyganek, dyrektor
ds. finansowych PKM Katowice.
Całą aglomerację ma za to objąć Śląska Karta Usług Publicznych, która w
system informacji pasażerskiej też będzie
wyposażona. Kartą będzie można płacić
za bilety, ale też np dzięki niej wypożyczyć książkę. ŚKUP ma ruszyć też z
poślizgiem - na początku przyszłego roku.

Od trzech miesięcy działa już za to system
informacji pasażerskiej, zarządzany przez
MZKP w Tarnowskich Górach. Korzystają z niego pasażerowie na nowym dworcu
autobusowym. System ułatwia także życie
kierowcom. Do niedawna korzystali oni
z papierowych rozkładów jazdy, teraz
wystarczy spojrzeć na wyświetlacz. - Patrzymy się tylko wtedy na wyświetlacz
GPS-a i jedziemy - mówi Bogdan Żurek,
kierowca autobusu linii 820.
Nowsze autobusy są w niego wyposażone standardowo, starsze wyposażono
w smartphony. Dzięki tym nadajnikom
pasażerowie są także informowani gdzie
się akurat znajdują. - Wszystko działa
wg. GPS. Podjeżdża się na przystanek
jakieś 150 metrów przed przystankiem
zapowiada. I kiedy ruszamy z przystanku
50 metrów za przystankiem zapowiada
następny przystanek - dodaje Bogdan
Żurek, kierowca autobusu linii 820. Takie
systemy nie zlikwidują jednak wszystkich
opóźnień. Mogą jednak potwierdzić że
autobus w ogóle przyjedzie.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Do wypadku doszło na DK 1 w Romanowie (powiat częstochowski). Na
trasie w kierunku Warszawy zderzyło
się 5 samochodów: dwie ciężarówki,
dwa samochody osobowe i bus. Sześć
osób – w tym dziecko - zostało rannych. Zostali oni przewiezieni do częstochowskich szpitali. Na szczęście
ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najprawdopodobniej kierowca
ciężarówki jadący w kierunku Warszawy, miał problemy z hamulcami. Po
zahamowaniu stanął w poprzek drogi.
Potem kolejno zaczęły w niego uderzać samochody.

Dwa groźne wypadki w jeden dzień
Dwa wypadki, dwie osoby ranne. To
bilans drogowy tylko z jednego dnia
i tylko z jednego miasta. Okoliczności
dwóch wypadków drogowych wyjaśniają policjanci z Rybnika. Do wypadków
doszło na ul.Wodzisławskiej oraz Mikołowskiej. W wypadku na ulicy Mikołowskiej ucierpiała 29-letnia rowerzystka.
Kobieta została przetransportowana
śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu.
Do kolizji doszło, kiedy kierowca Volvo
podczas wyprzedzania zderzył się z jadącą w tym samym kierunku rowerzystką. Kobieta jadąc w kierunku Przegędzy
próbowała skręcić w lewo. Tego samego dnia na ulicy Wodzisławskiej doszło
do zderzenia Fiata Pandy z motocyklem
Honda. Tym razem motocyklista doznał
urazu ręki i twarzy, ale jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy
uczestnicy wypadków byli trzeźwi.

"Polska. Przyjedź i Narzekaj"
Pod takim hasłem ruszyła właśnie kampania reklamująca nasz kraj. W spotach
promujących akcję możemy zobaczyć
taksówkarza, przedsiębiorcę z sektora
IT i kulturoznawcę. Wszyscy jak jeden
mąż narzekają: a to na polską kulturę,
a to na mentalność naszego narodu,
a to na osiągnięcia technologiczne Polaków. Czy jest z nami aż tak źle? Choć
kampania reklamowa na dobre jeszcze
nie wystartowała, już zdążyła wywołać
sporo szumu - na razie w Internecie.
W kilka dni jej fanpage na Facebooku polubiło kilkanaście tysięcy osób.
Twórcy kampanii mówić o niej na razie
nie chcą. Nieoficjalnie wiadomo, że stoi
za nią poważna instytucja. Kampania
skierowana jest głównie do obcokrajowców. Ma na celu pokazanie światu, że
Polacy mają poczucie humoru i dystans
do siebie. Dobrze kampanii nie ocenia
za to socjolog dr Bogdan Pliszka. Jego
zdaniem taki obraz Polaków jest aż nadto przerysowany. - Ktoś, kto to wymyślił, tak naprawdę znalazł sobie sposób,
żeby przeprowadzić terapię samego
siebie, bo pewnie to jest jakaś jego przypadłość, a nie nas jako Polaków - mówi.
Choć zdecydowana większość odbiera
ją jak najbardziej pozytywnie. Pierwsze
reakcje w Internecie pokazują, że obcokrajowcom też się podoba.
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Ekologia
musi iść w parze z

ekonomią

Z ARKADIUSZEM PRIMUSEM, kierownikiem Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami rozmawia Tomasz Breguła.

- Współpraca na linii biznes –
nauka jest ważna?
- Uważam, że jest wręcz niezbędna. Ten potencjał naukowy w Polsce
nie jest właściwie wykorzystywany.
Współpraca na tej linii praktycznie
nie istnieje, a przecież może przynieść
wiele korzyści i to w każdej branży. My
chcemy z tego skorzystać.
- Czy śmieci mogą stać się efektywnym źródłem pozyskiwania
energii?
- Oczywiście, że tak. Odpady
mogą być wykorzystywane na wiele
sposobów. Chodzi nie tylko o ponowne wykorzystywania surowców
wtórnych takich jak plastik czy metal,
ale też np. o produkcje paliwa alternatywnego z odpadów powstających w
sortowniach. To spowoduje, że cały
układ stanie się jeszcze bardziej efektywny ekonomicznie, a jednocześnie i
ekologicznie. Jest też dużo możliwości

ograniczenia kosztów związanych z
ochroną środowiska i jest wiele ciekawych rozwiązań ekoinnowacyjnych.
Ich wprowadzenie wiąże się co prawda
z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, ale bez odważnych decyzji nie
ma zysku i rozwoju technologicznego.
W ekologii tkwi wielki potencjał i
można na tym zarabiać. Chciałbym
podkreślić, że ekonomia z ekologią
muszą iść w parze. Inny tok myślenia
w ogóle nie wchodzi w grę. Przedsiębiorstwo, które chce nawiązać z nami
współpracę w pierwszej kolejności
patrzy na zysk.
- Uważa Pan, że wprowadzenie
nowych zasad utrzymania czystości i
porządku w gminach stworzyło nowe
szanse dla branży „śmieciowej”?
- Zmiana systemowa to potężne
pole dla nowych inicjatyw. Odpady
komunalne, podobnie jak ścieki, mają
wielki potencjał energetyczny. To stwarza ogromne możliwości rozwojowe
dla tej branży. Cieszę się, że to wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku.
Jeszcze kilka lat temu panował na tym
polu jeden wielki chaos. Gospodarka
odpadami nie była wystarczająco
efektywna, a śmieci trafiały w różne
miejsca. Oczywiście tak się dzieje i
na razie będzie się działo, ale już teraz
można zauważyć, że jest znacznie lepiej. Ustawa śmieciowa zrobiła spory
szum medialny. To spowodowało, że
ludzie się tym zainteresowali i segregują śmieci coraz częściej. Już po miesiącu okazało się, że materiałów takich
jak papier, butelki itp. w niektórych
miejscach zebrano dwa, albo nawet
trzy razy więcej. To jest zaskakujące.
Wiedziałem, że będzie pozytywny
efekt, ale nie spodziewałem się, że aż
taki. Na tym polu nadal potrzebna jest
jednak edukacja – najlepiej poparta
jakąś dużą kampanią społeczną. Musi
być selektywna zbiórka, odpady muszą
trafiać do odpowiednich pojemników i
nie mogą być palone w piecach domowych. Wzrost możliwości ich zagospodarowania jest teraz znacznie większy.

Rosnąca efektywność ekonomiczna
wiąże się z obniżeniem kosztów – a co
za tym idzie, obniżeniem stawki śmieciowej. To również powinno zachęcić
ludzi do segregacji śmieci.
- Mimo to ustawa „śmieciowa”
nie funkcjonuje jeszcze w sposób
prawidłowy.
- Przypuszczam, że ten system
będzie się zmieniał i modelował jeszcze przez jakiś czas. To jest kwestia
roku, może dwóch lat. Trzeba było
zrobić ten krok, chociaż był on trudny
i kontrowersyjny. Nie wszystkie gminy
radzą sobie z ustawą śmieciową, ale
można się było tego spodziewać. Widocznie trzeba jeszcze trochę czasu,
aby wszystko zaczęło funkcjonować
jak należy. Mimo wszystko jestem
pozytywnie nastawiony do tych
zmian. Uważam, że może być już
tylko lepiej. To jest poważna rewolucja,
chociaż przez wielu postrzegana jako
problematyczna. Nie należy jednak
patrzeć na to jako na problem, ale
jako na szansę, potencjał – w tym
technologiczny.
- O jakie technologie chodzi?
- Różne. Równocześnie z wprowadzeniem nowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminach
wyłoniono firmy które zajmują się
obecnie odbiorem odpadów komunalnych. Te przedsiębiorstwa muszą
przekazywać śmieci do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. To z kolei oznacza,
że firmy odpowiedzialne za odbiór
śmieci w danym mieście będą mogły w sposób zrównoważony ustalić
swój budżet na wiele lat w przód. Na
bazie tego potencjału – biorąc pod
uwagę ilości odbieranych odpadów mogą zastanowić się nad rozwojem
technologicznym, zbudowaniem
kolejnych urządzeń czy instalacji,
które spowodują zwiększenie efektywności ekonomicznej i polepszeniem parametrów przerabiania tych
śmieci.

- Z pewnością powstaną także
spalarnie. Czy jest to technologia
groźna dla środowiska?
- Wiele osób tak uważa, ale to jest
mit. Spalarnie są bardzo ekologiczne. Gdybym miał do wyboru kupno
mieszkania znajdującego się przy
nowoczesnej spalarni albo kotłowni
opalanej węglem, to bym się w ogóle
nie zastanawiał - chciałbym mieszkać
przy spalarni. Ludzie się tego boją, bo
nie są właściwie informowani w tym
zakresie. Edukacja również będzie się
wpisywać w zakres naszej działalności. Zamierzamy przekonać ludzi, że te
technologie są przyjazne środowisku.
- Co zamierzacie osiągnąć na
przestrzeni najbliższych dwóch,
trzech lat?
- Chciałbym, żeby wynikiem
naszej działalności było stworzenie
konsorcjum dobrze współpracujących

ze sobą firm. Zależy nam również na
nieustannym rozwoju technologicznym, który będzie sprzyjać ekologii
oraz spowoduje zwiększenie efektywności finansowej tych przedsiębiorstw.
Myślę, ze są na to bardzo duże szanse.
Firma Investeko, która jest zrzeszona z Śląskim Klastrem Gospodarki
Odpadami planuje budowę instalacji do zagospodarowania odpadów
komunalnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. Będzie to
możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Kwota jest nie mała - wyniesie
aż 14 mln zł. Są to pieniądze płynące
prosto z Brukseli. Przyznano je w ramach bardzo prestiżowego programu
„LIFE+”. To będzie pierwszy, bardzo
poważny krok, który pomoże w rozwoju firm z branży „śmieciowej” na
Śląsku. Nie zamierzamy oczywiście na
tym poprzestawać. Tylko nieustanny
rozwój gwarantuje sukces.

foto: ŚKGO

- Czym jest Śląski Klaster Gospodarki Odpadami i dlaczego został
powołany?
- To jest pytanie natury filozoficznej, ale jak najbardziej właściwe.
Należy zacząć od początku: gospodarka odpadami to jest wzrastająca
branża i muszę powiedzieć szczerze, że
mało doceniana. Ma wielki potencjał
związany z rozwojem nowoczesnych
technologii, a w przyszłości może
stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Naszym zadaniem jest tworzenie centrów biznesowych. Już teraz
w projekt jest zaangażowanych 20
przedsiębiorstw. Oprócz firm z sektora gospodarki odpadami do klastra
przystąpili też przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Współpracę zadeklarował także Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
Chodzi o to, żebyśmy pozostawali ze
sobą w ścisłej współpracy i wspólnie
szukali jak najlepszych i najbardziej
efektywnych rozwiązań.

Śląski Klaster Gospodarki Odpadami będzie ścisłe współpracował z działającym już od roku
Śląskim Klastrem Ekologicznym, skupiając firmy z sektora ochrony środowiska lub świadcząc
dla niego usługi. Obu klastrom bliska jest rekultywacja terenów zdegradowanych i przywracanie je pod nowe przedsięwzięcia oraz energetyczne wykorzystanie odpadów i ścieków. Jedną
z pierwszych ma być budowa badawczo - demonstracyjnej instalacji zgazowania odpadów
w Świętochłowicach lub Katowicach. Przeprowadzi ją firma Investeko. W ramach podpisanych
już przez WFOŚiGW umów na zadania środowiskowe dotyczące projektów wodno-kanalizacyjnych i gospodarki odpadami, wydatkowanych zostało ponad 52 proc. środków, czyli 203
mln zł. Następne 200 mln zł będzie wydane w kolejnych 3 latach. Najwięcej projektów ma
zostać zrealizowanych do 2014 r., ostatnie z nich - w 2015r. Ich wartość przekracza 737mln zł,
a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 430 mln zł. W ramach dofinansowanych
przez Unię Europejską przedsięwzięć monitorowanych przez Fundusz wybudowanych zostanie
w regionie m.in. dwa nowoczesne zakłady zagospodarowania odpadów, a także kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.
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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
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Mniej chemii, lepszy smak
Blisko 300 tysięcy
mieszkańców
Jaworzna, Sosnowca,
Mysłowic, Będzina,
Dąbrowy Górniczej
i Katowic pije
wodę ze stacji
Uzdatniania Wody
w Maczkach. Choć
nikt nie narzeka na jej
jakość Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
prowadzi w Maczkach
inwestycję,
która walory
wody w kranach
swoich odbiorców
jeszcze poprawi.

Na

przestrzeni kilkudziesięciu lat gospodarka
wodna obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ulegała dużym przeobrażeniom. Korzystne warunki eksploatacji
i duże zasoby pobliskich wód, umożliwiły
wybudowanie wielu ujęć. Jednym z istniejących do dziś jest Stacja Uzdatniania
Wody w Maczkach. Jej pełne uruchomienie nastąpiło w styczniu 1931r. Stacja ta
zasilana jest z ujęcia wody na kanale Centralnym, odwadniającym kopalnię piasku ‘’Szczakowa’’ i z ujęcia wody na rzece Sztole w Ryszce. W modernizowanej
stacji produkuje się dobowo 25 – 35 tys.
metrów sześciennych wody, która dociera
do odbiorców. Nad jej jakością czuwa laboratorium , które standardowo pobiera

Wymienione urządzenia technologiczne lśnią nowością.

próbki i poddaje analizom. - Są normy
wody przeznaczonej do spożycia. Zakres
analiz jest różny, w zależności od sytuacji
i potrzeb, ale musimy spełniać wymogi
rozporządzenia gdzie jest określony pełny
zakres tych analiz i ich częstotliwość. Więc
oprócz tego monitoringu, który przedstawiamy do sanepidu i do wodociągów
miejskich gdzie sprzedajemy naszą wodę,
przeprowadzane są bieżące analizy technologiczne. Są one potrzebne do procesów
określania dawek koagulantów, które są
odpowiedzialne za usunięcie zanieczyszczenia w wodzie – mówi technolog i kierownik laboratorium Dorota Kmiotek.
Modernizacja stacji w Maczkach polega na całkowitej wymianie starych
urządzeń technologicznych służących
do produkcji i magazynowania wody,ale

Pracownice laboratorium pobierają próbki wody do analiz co najmniej cztery razy w ciągu doby

foto: Irena Kizieniewicz

najistotniejszym elementem zmian jest
ta, dotycząca filtracji. Dotychczas rolę filtru stanowiła niespełna metrowa warstwa
piasku, a po zmianach filtr stanowić będzie warstwa 1 metra piasku, położona
na 50 centymetrowej warstwie antracytu.
- Ta zmiana pozwoli na zmniejszenie ilości środków chemicznych, które w procesie
uzdatniania i tak są niezbędne, ale przede

W ciągu całej doby proces uzdatniania wody jest monitorowany

wszystkim poprawi jakość i smak naszej
wody, którą już dziś wiele osób pije prosto z kranu– podkreśla Dorota Kmiotek.
Obecnie trwają prace nad zakończeniem
procesu modernizacji filtrów pośpiesznych
‘’starych’’ i chlorowni. Inwestycja ma być
całkowicie zakończona w listopadzie bieżącego roku.

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Tel. +48 32 6038 861
Fax +48 32 6038 614
e-mail: gpw@gpw.katowice.pl
strona internetowa:www.gpw.katowice.pl
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foto: Magdalena A. Biela

Schodzimy na psy

Wielu ludzi twierdzi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Właściciela i czworonoga łączy nienamacalna więź, która jest oparta na zrozumieniu,
zaufaniu i oddaniu. Niestety bywa i tak, że przychodzi czas, gdy los stawia na szali
życie naszego przyjaciela. Zderzamy się z chorobą psa, ciężką i niejednokrotnie
nieuleczalną. Wówczas szukamy pomocy wśród weterynarzy, którzy zapewniają nas, że
dołożą starań by podołać chorobie. Jak możemy się domyślić, usługi weterynaryjne nie
należą do najtańszych, a koszty leczenia mogą przerosnąć nasze możliwości finansowe.
Czy przychodzi nam na myśl, że człowiek, który budzi w nas zaufanie, jest zwykłym
naciągaczem? Czy zdajemy sobie sprawę, że ktoś może wykorzystać naszą chwilę słabości?
Magdalena A. Biela

N

ie ma nic bardziej wiarygodnego i przejmującego niż osobiste doświadczenie.
Jedną ze swoich historii opowiedziała
nam pani Bernadeta, której pies zachorował na dyskopatię. Jej szczegółowa relacja
przedstawia świat weterynarii w nowym świetle.
- Niespełna pół roku temu zderzyłam się z psią dyskopatią. Nie miałam pojęcia czym ona jest i jak się ją
leczy. Na moje nieszczęście, nie wiedziałam również,
że prawie wszyscy weterynarze w naszym kraju, też
tego nie wiedzą. Co najlepsze, nie potrafią się do
tego przyznać i brną dalej w nieskuteczne metody
„leczenia”. - mówi przejęta. - Zaczęło się w niedzielny
wieczór, kiedy to ulubieniec rodziny nie mógł sam
o własnych siłach wrócić do domu. Z godziny na
godzinę tracił władzę w tylnych łapach. Nie mógł
leżeć, zgarbiony trzęsąc się ciężko oddychał. Córka
czuwała nad nim całą noc. Nad ranem udała się do
całodobowej kliniki w Katowicach. Tam dowiedziała
się, że Yuki jest genetycznie skazany na dyskopatię.
Pies cierpi, w najgorszym tego słowa znaczeniu…
Jednak ku naszemu zaskoczeniu odkryliśmy, owe
cierpienie jest skuteczną metodą na zasilenie kasy
kliniki - dodaje.

Początkowo weterynarz zaproponował trzy
warianty - kosztowna operacja, która według specjalistów daje 50% szans na odzyskanie sprawności,
leczenie doraźne, czyli przyjmowanie zastrzyków,
które mają jedynie zmniejszyć obrzęk albo uśpienie.
- Lekarze namawiali, by szybko udać się do następnej kliniki w Mikołowie by wykonać potrzebny rezonans magnetyczny. Dowiedzieliśmy się tam, że koszt
rezonansu wynosi 850zł. Sama operacja to 3000 zł.
Po operacji należało hospitalizować psa od 5-8 dni,
w cenie 60 zł za dzień pobytu. Decyzję o operacji
odstawiliśmy na dalszy plan i wybraliśmy wspólnie
z rodziną drugą opcję. Córka zrezygnowana zaczęła
szukać informacji i pomocy w Internecie. Znalazła
nie tylko pomoc, ale i wypartego i znienawidzonego
geniusza – opowiada pani Bernadeta.
Szukając informacji o psiej dyskopatii w sieci,
natykamy się na fora, na których rozpisuje się
grono ludzi walczących o swoje psy. Ich historie
są zbliżone do historii pani Bernadety i uświadamiają, że kliniki weterynaryjne uzależniają się od
technologii - i są nastawione przede wszystkim
na zysk - bazując na niewiedzy zrozpaczonych
właścicieli, którzy są w stanie oddać ostanie pieniądze na ratowanie przyjaciela. Coraz częściej
podejście weterynarzy przejawia się obojętnością
nad losem czworonoga i próbą szybkiego wysłania

na kosztowną operację. Przeglądając internet możemy spotkać takie komentarze:
- Ludzie nie dajcie się nabrać lekarzom!! Wczoraj
pojechałam do wrocławskiej kliniki odebrać moją
pit bullkę... Pani doktor powiedziała, że jedynym
ratunkiem na dyskopatię jest operacja, która wraz z
badaniem będzie kosztowała od 2000zł do 3000zł...
- pisze evittka.
- Witam, właśnie to nieszczęście spotkało mojego
psa.(…) Z tego co mówili weterynarze to pies będzie
do uśpienia, bo jakiekolwiek leki czy operacja mogą
spowodować padaczkę lub inne uboczne skutki.
To możliwe? Psiak dosłownie się poddaje na kafelkach(…) - pisze piotri845.
Wśród wpisów parokrotnie pojawia się nazwisko Sekula. Okazuje się, że jest on weterynarzem
w malej miejscowości pod Wrocławiem i nastawia
dyski metodą kręgarską.
- Dlaczego żaden z „miejskich” weterynarzy
nie poinformował mnie wtedy, że istnieje taka
alternatywa? - zastanawia się pani Bernadeta. Nikt nie śmiał powiedzieć, że gdzieś w Polsce jest
człowiek, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
Córka niedługo potem zadzwoniła do doktora.
Wspominała, że odezwał się pogodny starszy człowiek, który od razu zainteresował się przypadkiem
Yukiego – dodaje.

Na stronie internetowej dr Sekuli możemy
znaleźć odpowiedź na meczące wcześniej pytania.
- Przyczyną bólu w dyskopatii jest przemieszczenie dysku międzykręgowego i spowodowany
nim ucisk na rdzeń kręgowy i korzonki nerwowe.
Równocześnie dochodzi do powstania odczynu zapalnego okolicznych tkanek, co dodatkowo powoduje
nasilenie objawów. Leczenie: Poprzez nastawianie
kręgosłupa czyli metody kręgarskie. Zwykle pomaga
kilka zabiegów ( ok.3 ) w odstępie 5 - 7 dni. Skuteczne
jest w czasie do ok. 1 miesiąca od wystąpienia porażenia.(…) Polegają one na wykonywaniu skrętów
ciałem zwierzęcia. Występujące wtedy rozciągnięcie
kręgosłupa i poszerzenie szpar międzykręgowych z
równoczesnym silnym napięciem więzadeł, skutkuje naciskiem tych więzadeł na przemieszczony
dysk, który wskakuje na swoje miejsce. Prawidłowo
wykonany zabieg nie powoduje żadnych ubocznych
skutków.(…) - czytamy na stronie internetowej.
Jeśli chodzi o powszechnie stosowane operacje chirurgiczne, to przecięcie w czasie operacji
więzadeł kręgosłupa powoduje jego destabilizację
i w przypadku przemieszczenia się innego dysku
...już Święty Boże nie pomoże! Przyjmuje się, że
przyczyną braku pozytywnych efektów operacji chirurgicznych jest zawsze za późno przeprowadzony
zabieg. - Następnego dnia zjawiliśmy się u doktora.
Dysk Yukiego został wstawiony w ciągu trzech minut.
Wypadł mu on w dwóch miejscach, czego weterynarze nawet nie zauważyli. U Pana Sekuli pojawiliśmy
się jeszcze pięć razy .Więcej wydałam na dojazd, niż
na terapię. Po trzech zabiegach i długich domowych
ćwiczeniach, zaczął wstawać i nabierać siły. Dziś
jeszcze niezdarnie kiwa się człapiąc łapami. Niestety
nie mamy pewności czy odzyska pełną sprawność. W
zastrzykach, które zostały mu podane w Katowickiej
klinice były sterydy, które mogły uszkodzić mu nerki i
wątrobę. Nie doszło do tego, ale przez zwłokę i postęp
choroby została uszkodzona pewna część nerwów,
odpowiedzialna za czucie, w niektórych partiach
ciała – mówi pani Bernadeta.
Nie wiadomo, czy chirurgia weterynaryjna
w przypadku dyskopatii jest przepisem na szybki biznes czy wynika z niewiedzy bądź lenistwa.
Jeśli istnieje skuteczna i mniej inwazyjna metoda
na wyleczenie cierpiących psów, dlaczego nikt
nie chce podjąć się wyzwania i nauczyć się tego
sposobu? Podsuwa to niepokojącą myśl, że idzie
się na łatwiznę. Jeśli pies zdechnie na stole operacyjnym, nie ma konsekwencji karnych, a pieniądze
za operacje zostają w kasie kliniki. O ile przeżyje,
dalsze powikłania znowu zmuszają do opłacania
zastrzyków i zabiegów.
Rozmawiając z dr Sekulą, dowiedzieliśmy się,
że wielu weterynarzy po prostu nie chce uwierzyć w alternatywne metody leczenia dyskopatii.
Nie potrafią sobie wyobrazić, jak można wstawić
dysk na swoje miejsce. Doktor jest jedynym specjalistą w Polsce, do którego zjeżdżają się ludzie
nie tylko z różnych zakątków kraju ale i Europy.
Dlaczego zatem jego obecność jest przemilczana
przez branżę weterynaryjną? Sam jest skromnym
człowiekiem, który nie chce rozgłosu. Jest obawa,
że działania komercyjne - i możliwość szybkiego
zarobku na czyimś nieszczęściu - wyprą istotną
dziedzinę nauki, która odejdzie w zapomnienie.
Co najgorsze, w zapomnienie odejdzie również
wybitny człowiek, jego pasja i ludzkie podejście
do zwierząt. Człowiek, którego właściciele będą
pamiętać do końca życia.
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Zdajesz prawko?
Zmierz długość
drążka skrzyni biegów

Tomasz Breguła

N

owe przepisy dotyczące
szkolenia i egzaminowania kierowców budzą wiele
kontrowersji. Od 19 stycznia, podczas egzaminu teoretycznego,
przyszli kierowcy muszą odpowiedzieć
na 32 spośród 1120 pytań. Przygotowały je dwie firmy - Instytut Transportu Samochodowego oraz Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Wprowadzenie nowej formuły miało
przede wszystkim zmusić zdających
do logicznego myślenia, a co z tym
idzie - zwiększyć bezpieczeństwo na
drodze. Co na ten temat myślą instruktorzy? - Weźmy pierwsze lepsze
pytanie. „Od czego należy zacząć odpowietrzenie układu zasilania silnika
o zapłonie samoczynnym?” Ja bym nie
wiedział jak na to odpowiedzieć. Te pytania są wzięte żywcem z lat 70., kiedy
wszyscy jeździli tymi samymi gratami i
każdy mógł sobie autko naprawić sam.
W testach pojawiały się zagadnienia
z diagnostyki i mechaniki, które być
może kiedyś były zasadne, ale teraz
są zupełnie nie na miejscu. Przecież
obecnie z niesprawnym samochodem
każdy jedzie do serwisu. No chyba,

że sam się na tym dobrze zna - mówi
instruktor jednego z chorzowskich
ośrodków szkolenia kierowców. Ogólnie uważam, że zamysł jest dobry.
Kiedyś niektórzy kursanci wkuwali
pytania na pamięć i po miesiącu nic
już z tego nie wiedzieli. Teraz naprawdę
trzeba dobrze poznać przepisy ruchu
drogowego. Nie zmienia to faktu, że
niektóre pytania są do zmiany. Kto
mierzy długość drążka biegów albo
szerokość tablicy rejestracyjnej? zastanawia się instruktor.
Aby zaliczyć egzamin
teoretyczny trzeba uzyskać
68 punktów na 74 możliwe. Dla wielu może się to
okazać niemożliwe. - No
niestety poległem już na części teoretycznej. Dostałem
pytanie dotyczące skutków
nieszczelnego układu wydechowego. Wydaje mi się, że o
takie rzeczy to można zapytać
przyszłego mechanika, a nie
kierowcę. Ja nie znam szczegółowej odpowiedzi. Nie wiem
kto na to wpadł i w jaki sposób
ta wiedza ma mnie przygotować do
bezpiecznego prowadzenia samochodu
– mówi Mikołaj, który po raz pierwszy
przystąpił do egzaminu w ubiegłym
tygodniu.
Nowa formuła przewiduje również
zadania multimedialne. Na ekranie
pojawia się 10-sekundowy filmik
przedstawiający konkretną sytuację na
drodze oraz pytanie. Egzaminowany
ma 20 sekund na zapoznanie się z nim
oraz 15 sekund na odpowiedź. Dodatkowo nie ma możliwości poprawienia
błędnej odpowiedzi. - Nie podobają
mi się niektóre elementy tych nowych
egzaminów. To wygląda tak jakby na
siłę chcieli utrudnić nam zdanie egzaminu i zedrzeć z nas jak najwięcej kasy
– mówi Monika, która już niebawem
do egzaminu teoretycznego przystąpi
po raz trzeci.
To jednak nie koniec przeszkód.
Tuż po wdrożeniu nowych przepisów
dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców, zdający nie wiedzieli
jak przygotować się do części teoretycznej. Zarówno ITS jak i PWPW początkowo nie zdecydowali się na upublicznienie żadnych z wymyślonych

przez siebie pytań. Twórcy testów
chcieli w ten sposób uniemożliwić
ich bezmyślne „wkuwanie” przez
osoby przygotowujące się
do eg-

przygotowujących się do egzaminu
na prawo jazdy.
Zgodne z prawem twórcy
pytań nie mają obowiązku ich
ujaw-
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Jaka jest
częstotliwość migania
kierunkowskazu na
minutę? Co stanie
się w sytuacji, gdy
bieżnik opon jest
mniejszych niż 2
mm? Jaką długość
powinien mieć drążek
od skrzyni biegów? To
tylko niektóre pytania
z którymi muszą
się zmierzyć osoby
zdające egzamin na
prawo jazdy. Czy na
pewno potrzebne?

a pytań jak nie było tak nie ma. - Oni
chyba zdali sobie sprawę, że popełnili
głupstwo i teraz próbują to naprawić. Z
tego co wiem pytania są modyfikowane i być może dopiero w późniejszym
czasie dostaną je kursanci. Sami instruktorzy patrzą na to i im szczęka
odpada. Niestety trzeba stwierdzić,
że te pytania zostały stworzone przez
ludzi niekompetentnych. Nie jestem
w stanie pojąć jak to możliwe, że to
zadanie powierzono dwóm prywatnym
firmom - mówi instruktor jednego
z katowickich ośrodków szkolenia
kierowców.
Tuż po wprowadzeniu nowych
przepisów w życie, liczba osób, którym udało się uporać z egzaminem
teoretycznym spadła z ok. 90 do 10
proc. Ta statystyka stopniowo się poprawia, ale wciąż może budzić grozę.
Obecnie egzamin teoretyczny zalicza
ok. 20 proc. przystępujących do niego
osób. Pracownicy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego sugerują,
że może to być wina samych zdających. - Niektórzy mają duży problem
ze zrozumieniem pytań i logicznym
myśleniem. Myślę, że to też może być
powodem tych fatalnych statystyk.
Czy pytania rzeczywiście są trudne?
Trudno to stwierdzić. Nie mamy
możliwości ich opublikowania ani
modyfikowania. Nie zostały one
również upublicznione. Zostaliśmy postawieni przed faktem
dokonanym. Ministerstwo
Transportu zdecydowało, że
pytania mają być takie, a nie
inne. – mówi wicedyrektor
katowickiego WORD – u.
Instruktorzy podkreślają, że pytania nie zawsze są
właściwie skonstruowane, a
część z nich nie jest niezbędna
dla bezpiecznego prowadzenia
pojazdów. Sugerują również, że
tak niski odsetek osób, którym
udaje się „zaliczyć” część teoretyczną wynika przede wszystkim z
absurdalnych pytań. - Nie dziwię się,
że w WORD-ie dają takie wymówki.
Jakoś muszą się bronić. To przykre, ale
jedyne co mogą teraz zrobić kursanci
to pogodzić się z tą sytuacją i czekać
aż pytania zostaną zmienione - mówi
instruktor jednego z chorzowskich
ośrodków szkolenia kierowców.
* Osoby, które zdecydowały się na
udzielenie wypowiedzi na potrzeby artykułu zastrzegły swoją anonimowość.a

zaminu.
Przyszli kierowcy
znaleźli jednak sposób na utajniony system egzaminacyjny, tworząc
własną, internetową bazę pytań. Jedną
z największych znajdziemy na Facebooku. - Strona została stworzona z
myślą o wszystkich kursantach pragnących otrzymać dokument umożliwiający kierowanie pojazdem kategorii B.
Wszyscy wiemy, że po zmianie formuły
egzaminu na prawo jazdy nie ma bazy
pytań z której moglibyśmy skorzystać
przygotowując się do egzaminu teoretycznego. Prosimy o wysyłanie pytań
z którymi spotkaliście się podczas
egzaminu (...) dzięki temu stworzymy bazę pytań i ułatwimy zdawanie
innym osobom. - czytamy na jednym
z Facebook-owych fanpage-ów. Z pytaniami można się również zapoznać
na forach internetowych, stronach poświęconych tematyce motoryzacyjnej
lub stworzonych specjalnie dla osób

niać.
Mimo to
PWPW zdecydowało się na upublicznienie 10
proc. pytań, a ITS 50 proc. Na razie
nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.
Decyzja została ogłoszona w kwietniu,

Oto lista najbardziej niedorzecznych pytań, jakie można znaleźć w sieci.
l Jaką długość powinien mieć drążek od skrzyni biegów?
l Jakie wymiary powinna mieć tablica rejestracyjna jednorzędowa?
l Co się stanie, jeśli bieżnik opon jest mniejszy niż 2 mm?
l Czy na mokrej nawierzchni jest bardziej ślisko?
l Jaki dźwięk ma wydawać klakson?
l Co zrobić, kiedy w trakcie jazdy samochodem zaczyna boleć brzuch?
l Czy jeśli wyjmiemy koło zapasowe z bagażnika, to samochód będzie jechał szybciej?
l Od czego należy zacząć odpowietrzenie układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym?
l Czy gdy jeden kierunkowskaz nie działa, drugi pobiera więcej prądu?
l Co jest skutkiem nieszczelnego układu wydechowego samochodu?
l Czy dolna osłona silnika jest obowiązkowa w samochodzie osobowym?
l Czy po wyrwaniu zęba można prowadzić samochód?
l Jakiego kształtu światła odblaskowe tylne powinny znajdować się w samochodzie osobowym?
l Czy luz na kierownicy może być spowodowany wybitymi końcówkami drążków kierowniczych?
l Jaka jest częstotliwość migania kierunkowskazu na minutę?

10 Policja
Zginął motocyklista

P

olicjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w Rybniku. W wyniku
zderzenia motocykla z oplem
śmierć poniósł 26-letni kierowca
jednośladu.
Do zdarzenia doszło na ulicy Sportowej w Rybniku. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący hondą, na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył bezpośrednio w jadącego z przeciwnego kierunku opla astrę. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista
poniósł śmierć na miejscu. Kierowca opla 67-letni mieszkaniec Rybnika
został przewieziony do szpitala. Jego
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Śledczy wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku.

Tragiczny wypadek
w Stanicy

Do

tragicznego wypadku
drogowego doszło w Stanicy na ul. Gliwickiej.
Dwie osoby poniosły śmierć, a dwie
zostały przewiezione do szpitala.
Wstępne ustalenia wskazują, że do
zderzenia doszło w momencie włączania
się do ruchu opla corsy, w którego uderzyło audi. Na miejscu śmierć poniosła
69-letnia kierująca oplem oraz jej 75-letnia pasażerka. Ofiary wypadku były
mieszkankami Gliwic. Dwóch 22-latków
jadących audi a3 doznało ogólnych obrażeń ciała i zostało przewiezionych do
szpitala. Postępowanie w sprawie prowadzi KMP Gliwice.

Śmiertelne
porażenie prądem

C

horzowscy policjanci ustalają
szczegółowe okoliczności tragicznego w skutkach wypadku
do jakiego doszło na trakcji kolejowej.
W wyniku porażenia prądem życie
stracił 34-letni mężczyzna.
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Zlikwidowana plantacja konopi

Policjanci z Myszkowa oraz
z Komisariatu Policji w
Koziegłowach zlikwidowali
plantację konopi indyjskich.
Stróże prawa zabezpieczyli
945 krzewów tej rośliny.
Wartość czarnorynkowa
narkotyków z przejętej
uprawy to ponad 500 tys.
złotych. Funkcjonariusze
zatrzymali już trzech
mężczyzn w wieku od 19
do 37 lat. Wszyscy trafili do
policyjnego aresztu. Teraz
staną przed prokuratorem.

P

lantację odkryto w jednym
z prywatnych domów na terenie gminy Koziegłowy. Posesja
znajdowała się w ustronnym, oddalonym od innych zabudowań miejscu
w pobliżu lasu. W trakcie przeszukania
na poddaszu jednego z budynków, kryminalni znaleźli również urządzenia

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na pomoście bramki trakcyjnej
nad torami kolejowymi. Ujawniono
tam zwłoki 34-letniego mieszkańca
Chorzowa. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna najprawdopodobniej
usiłował ukraść kable trakcji. Został
śmiertelnie porażony prądem. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia
zostaną ustalone w trakcie prowadzonego w tej sprawie śledztwa.

Napad na bank
w Czeladzi

N

apad na jeden z banków w Czeladzi. Skoku na placówkę bankową dokonało dwóch zamaskowanych napastników. Ukradli
kilkanaście tysięcy złotych.
Do placówki Alior Banku przy ulicy
1 Maja weszło dwóch zamaskowanych
napastników. Terroryzując obsługę zażądali wydania pieniędzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że udało się im
zrabować kilkanaście tysięcy złotych.
Na razie nic nie wiadomo o szczegółach
napadu ani o kierunku w jakim uciekli
bandyci. Poszukuje ich policja.

Podejrzane znalezisko

P

olicjanci z Poczesnej zabezpieczali miejsce ujawnienia
znaleziska, którego wygląd
wskazywał, iż może być niewypałem. Przedmiot ten został ujawniony w miejscu prac remontowych

które stanowiły linię produkcyjną do
uprawy narkotycznych roślin. Uprawa odbywała się w specjalnie do tego
przystosowanych pomieszczeniach,
wyposażonych w sztuczne naświetlenie, wentylację oraz nawadnianie. Przy
współpracy z pracownikami zakładu energetycznego ustalono, że prąd,
potrzebny do zasilenia plantacji, pobierany był nielegalnie. Na miejscu
przestępczego procederu, policjanci

zatrzymali dwóch 19-latków z Dąbrowy Górniczej oraz 37-latka z Siemianowic Śląskich. Okazało się, że
najstarszy z nich był poszukiwany kilkoma listami gończymi, natomiast jeden z 19-letnich mężczyzn nakazem
doprowadzenia. Wszyscy zatrzymani
staną przed prokuratorem, który zadecyduje o ich dalszym losie. Za uprawę konopi w znacznych ilościach grozi
nawet do 8 lat więzienia.
mężczyznę. Właściciel mieszkania zorientował się w sytuacji i zaczął krzyczeć, co spłoszyło złodziei. Dwie ulice
dalej zostali zatrzymani przez policyjnych wywiadowców.

nawierzchni w Hucie Starej. Dla bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych budynków ewakuowano około 70 osób. Ujawniony przedmiot
został zabezpieczony do sprawdzenia przez saperów.
Przedmiot , którego wygląd wskazywał, iż może być skorodowanym
nabojem artyleryjskim znalazł przypadkowy przechodzień w miejscu prowadzonych prac remontowych. Dla
ochrony wszystkich mieszkańców budynków przy ul. Klubowej w Hucie Starej, podjęto decyzję o ich ewakuacji do
czasu sprawdzenia przedmiotu przez
saperów. Miejscowe władze samorządowe zapewniły lokum dla ewakuowanych, a policjanci z pobliskiego
komisariatu przez cały czas zabezpieczali miejsce ujawnienia przedmiotu.
Powiadomiona przez mundurowych
wojskowa służba saperska zabezpieczyła i zabrała podejrzany przedmiot.
Wstępne ustalenia wskazują, iż to znalezisko, wyglądem podobne do niewypału, najprawdopodobniej nie było
przedmiotem wybuchowym. Ostatecznie jednak zostanie ono sprawdzone
przez saperów z jednostki wojskowej
w Gliwicach, a następnie zniszczone.

88-latek
nie dał się okraść

Do

5 lat pozbawienia wolności grozi 4 mężczyznom, którzy wczoraj
w Jaworznie chcieli okraść starszego

Do mieszkania przy ulicy Tuwima zapukał młody mężczyzna i poprosił o szklankę wody. 88-letni właściciel
mieszkania, nic nie podejrzewając, wpuścił do środka nieznajomego. W trakcie rozmowy starszy pan zauważył, jak
z jego pokoju wychodzi inny mężczyzna,
którego wcześniej nie widział. W tym
momencie jaworznianin zorientował się,
że ktoś próbuje go okraść. Zdenerwowany natychmiast wybiegł na klatkę schodową i zaczął krzyczeć. Złodzieje wybiegli z bloku uciekając w kierunku ulicy
Matejki. Pokrzywdzony natychmiast
powiadomił policję, opisał całe zdarzenie oraz wygląd jednego ze sprawców.
W tym samym czasie policyjni wywiadowcy na ulicy Chopina zainteresowali się młodym człowiekiem, który
niespokojnie rozglądał się wokół siebie.
Po chwili do tego obserwatora podbiegło dwóch innych mężczyzn i razem zaczęli uciekać w kierunku oczekującego
na kolejnego kompana. Sytuacja ta wydała się policjantom podejrzana, więc
wkroczyli do akcji i zatrzymali wszystkich czterech mężczyzn.
W trakcie kontroli zatrzymanych,
policjanci otrzymali od dyżurnego informację, że po dzielnicy OTK "grasują"
złodzieje, którzy chcieli okraść starszego
mężczyznę. Wówczas wszystko stało się
jasne i zatrzymani zostali przewiezieni

do komendy. Wszyscy są mieszkańcami
Zabrza w wieku od 26 do 34 lat, o bogatej przeszłości kryminalnej.

Fałszywa wróżka

P

olicjanci z komisariatu I w
Zabrzu zatrzymali fałszywą
wróżkę. Kobieta podczas wróżenia przywłaszczyła należącą do
24-letniej zabrzanki złotą obrączkę.
Szybkiej reakcji mundurowych poszkodowana może zawdzięczać odzyskanie wartej ponad 1200 złotych
pamiątki ślubnej.
Do zdarzenia doszło przy ulicy
3-go Maja. Mechanizm przestępstwa
był bardzo prosty. Wróżka zaoferowała napotkanej kobiecie wróżenie z ręki.
Zabrzanka, nim usłyszała, jaka przyszłość ją czeka, pozbawiona została złotej obrączki. Po chwili nie było już ani
wartej ponad 1200 złotych obrączki,
jak również fałszywej wróżki. Ponieważ zdarzenie miało miejsce w pobliżu
komisariatu I policji, tam też udała się
pokrzywdzona. Kiedy policjantom podała rysopis sprawczyni, funkcjonariusze od razu wytypowali, kim może być
złodziejka. Kilkanaście minut później
podejrzana była już zatrzymana. Przyznała się do winy podając, że skradzioną obrączkę oddała już do lombardu.
Zatrzymanej 18-latce, która pochodzi
z Łodzi, a czasowo przebywa w Zabrzu,
przedstawiono zarzut przywłaszczenia
mienia. Za to przestępstwo grozi kara
do 3 lat więzienia.

Rowerzystka
– rekordzistka

S

iemianowiccy dzielnicowi „wyeliminowali” z dalszej jazdy 26
– letnią rowerzystkę. Kobieta
przemierzała ulice miasta z ponad
trzema promilami alkoholu w organizmie. W jej przypadku użycie
stwierdzenie, że jechała tzw. „wężykiem”, zdecydowanie nie odzwierciedla rzeczywistości.
Do zatrzymania 26-latki doszło na
ul. Powstańców. Patrolujący miasto policjanci zwrócili na nią uwagę, ponieważ
jechała dość nierównym torem. Stróże
prawa postanowili zatrzymać cyklistkę
do kontroli drogowej. Badanie przeprowadzone przez mundurowych wykazało w jej organizmie ponad 3 promile alkoholu. O losie 26-latki zdecyduje teraz
prokurator i sąd.
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Kucharz gwiazd
32-letni kucharz Michał
Bałazy, na co dzień szef
kuchni restauracji Amrestis
w Jastrzębiu-Zdroju. Po
godzinach... kucharz królowej
albo gwiazd biorących udział
w mistrzostwach konnych
w Zakrzowie! Chociaż Michał
zawsze uwielbiał dobrze
zjeść, to na początku nic nie
zapowiadało tak błyskotliwej
i smacznej kariery.
Antoni Strzelecki

M

ichał, jako nastolatek, udzielał się w...
Młodzieżowej Radzie Miasta w typowo górniczym Jastrzębiu. - Pewnie
zostanie radnym, będzie pracował w
samorządzie - sądzili jego znajomi. Michał skończył
studia związane z animacją kulturalną i... został
kucharzem.
W zeszłym roku przygotowywał catering na imprezę z okazji Diamentowego Jubileuszu panowania
jej wysokości królowej Elżbiety II w praskim Polo
Clubie. - Ambasada Brytyjska w Pradze postanowiła
zorganizować pokazowy mecz w polo. Przygotowania trwały około roku. W obchody Diamentowego

Jubileuszu włączyła się rodzina hrabiostwa Kinsky
dal Borgo, mocno związana zarówno z arystokracją
brytyjską, jak i z praskim Polo Clubem. – Hrabia
Kinsky zaoferował nam możliwość skorzystania z
zamkowych kwater i kuchni. Na mecz zaproszono
ponad 120 przedstawicieli ambasad i konsulatów
wszystkich krajów świata. Nie brakowało też przedstawicieli świata muzyki, filmu i teatru - opowiada
Michał Bałazy.
Co serwowano? Mozaikę przystawek na
specjalnie sprowadzonej na tę okazję ceramice z
Emiratów Arabskich. Przystawki ułożone były na
wzór indyjskich mandali, nawiązując do obecności
ambasadora Indii. - Chcieliśmy promować starą,
dobrą kuchnię polską. Dlatego podczas obiadu podaliśmy kaczkę z jabłkami i żurawiną w towarzystwie
blanszowanej kalarepy, kalafiora i fasoli szparagowej,
drugim daniem był medalion z polędwiczki wieprzowej na sosie truflowym – wylicza Michał. Na deser
był tzw. finger food, czyli miniaturowe ciasteczka,
torciki, pianki, trufle i praliny. - Na imprezie mieli
pojawić się też przedstawiciele królewskiego dworu.
Pałac Buckingham przyjął zaproszenie dla księcia
Williama i jego żony księżniczki Kate oraz księcia
Harry’ego. Ostatecznie nie przyjechali, ale i tak
samo potwierdzenie zaproszenia sprawiło, że jeszcze
bardziej staraliśmy się, żeby wszystko wyszło idealnie
– mówi Michał Bałazy.
Nie był to jedyny "gwiazdorski" catering naszego kucharza. Michał Bałazy obsługiwał kulinarnie
m.in. XV Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art
Cup 2012 w Zakrzowie. - Dla gości VIP-roomu
przygotowaliśmy dania, które w ostatnich latach
najczęściej wybierali artyści: delikatny filet z łososia
z sosem szafranowym podawany na cytrynie, szynkę

Bób po polsku z masłem
i chrupiącą bułką tartą
Składniki: 1 kg bobu, 1/4 kostki masła, 6 łyżek bułki tartej, sól, cukier.
Bób gotujemy do miękkości (około 15 minut) lub jeśli jest bardzo młody, blanszujemy 3-4 minuty w gorącej posłodzonej i osolonej wodzie. Na patelni roztapiamy masło, po chwili dodajemy stopniowo bułkę tartą mieszając ją delikatnie na patelni, by się
nie przypaliła. Polewamy bób masełkiem z chrupiącą bułką tarta i delektujemy się wyśmienitym smakiem tego dania, popijając
je najlepiej kompotem z rabarbaru.

Sałatka z bobu z grillowanymi
pomidorkami cherry i serem feta
Składniki: 1 kg bobu, 1 kostka sera typu feta, 1 opakowanie 250 g pomidorków cherry,
świeży rozmaryn, świeży koper, główka czosnku, oliwa z oliwek lub olej lniany, oliwki.
Bób gotujemy al dente, sprawdzając jego twardość po 12 minucie gotowania, do wody można dodać pęczek kopru, w międzyczasie myjemy pomidorki cherry, kroimy je na połówki i grillujemy na dobrze rozgrzanej patelni grillowej lub umieszczamy w piekarniku na 15 minut w temperaturze 180 stopni, dodając świeży czosnek i gałązkę rozmarynu. Fetę, najlepiej oryginalną grecką
(dostępna w delikatesach) kroimy w niewielkie kostki. Ugotowany, obrany bób układamy na talerzu, dodajemy pomidorki, fetę
oraz jeśli lubimy – oliwki, zielone lub czarne wedle uznania. Polewamy sosem na bazie oliwy lub oleju lnianego, wody, siekanego
koperku i soli morskiej. T sałatka może z powodzeniem zagościć na stole podczas wykwintnego przyjęcia, jest bardzo smaczna
i przede wszystkim bardzo zdrowa. Wierzę że bób stanie się częstym gościem w kuchniach Czytelników "Kuriera Polskiego",
z serca Wam tego życzę, pozdrawiając bardzo, bardzo ciepło.

wieprzową pieczoną w piecu chlebowym na kapuście
zasmażanej oraz soczysty filet drobiowy przewinięty
boczkiem z nutą curry. Wszystko wydawaliśmy
prosto z pieca. Goście byli zachwyceni - opowiada
Michał Bałazy. Nie mniejszą furorę zrobiły dania
na bankiet wieczorny. Wśród przystawek znalazło
się sushi, koreczki cherry, mięsa faszerowane. Nowością był wiejski stół, a na nim pasztety, smalce,
ogórki kiszone, kiełbasy swojskie i chleb. Wszystko pochodziło od miejscowych gospodarzy. Na
gorąco serwowali wołowy bogracz oraz pieczeń
wieprzową.
- Marek Frąckowiak wymienił się ze mną kilkoma przepisami, które notabene notował Henryk
Sawka, Emilia Krakowska zakochała się w naszym
bograczu, podobnie zresztą jak Katarzyna Dowbor
i Dorota Stalińska. Pochwałom nie było końca i
to cieszy najbardziej - przyznaje Michał. Art Cup
gromadzi kilkadziesiąt gwiazd polskiej sceny
muzycznej, filmowej i teatralnej, ale również sportowców, pisarzy, satyryków i publicystów znanych
z pierwszych stron gazet.
Kucharz nie spoczywa na laurach. Ostatnio
szlifował swój talent z jednym z najlepszych w
Polsce szefów kuchni, Januszem Myjakiem, który
dba o smaki w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju. - Z Januszem przygotowałem absolutne
cuda podniebienia, a to doświadczenie na zawsze
zostanie w moim sercu - mówi Michał.
Spędzili ze sobą kilka godzin. Nasz kucharz
mówi, że po tej wizycie zrozumiał, że jest dopiero
na początku swojej kulinarnej drogi. Umówili się na
wczesny poranek. - Przygotowaliśmy razem tatara
z łososia, robiłem go wiele razy, ale nigdy wcześniej
nie dodawałem do niego rydzów, a one całkowicie
zmieniają smak tej potrawy, mocno ją uszlachetniają.
Potem przyrządzili foie gras na grzance. Kolejną
przystawką był grilowany ser kozi, podawany na
konfiturze z gruszek. Daniem popisowym był stek z
angusa. Nowością było to, że Janusz używał oliwy
z drugiego tłoczenia na ciepło. Przygotowaliśmy
też niespodziankę dla mojej żony Agnieszki, włoski
deser semifreddo, na bazie bitej śmietany - wylicza
Michał Bałazy.

***
Michał Bałazy będzie zdradzał na łamach
naszej gazety kulinarne sekrety. Nasze spotkania
zaczynamy od bobu, który jest absolutnym królem
wśród roślin strączkowych, pisał o nim już Piliniusz
Starszy w pierwszym wieku naszej ery… Bób jest
jednym z najzdrowszych warzyw, świeży ma najwięcej składników odżywczych.
Owoce bobu to dość dużych rozmiarów strąki,
w każdym z nich znajdziemy od 3 do 5 nasion w
charakterystycznym nerkowatym kształcie, i to
właśnie one są skarbnicą witamin i minerałów.
Bardzo młode ziarna pojawiają się w sprzedaży z
początkiem lata, mają jasny, zielony kolor i można
spokojnie zajadać się nimi na surowo. Te bardziej
dojrzałe należy wcześniej obgotować.
Ta roślina strączkowa zawiera dużą ilość węglowodanów oraz białka, ponadto znajdziemy w

foto: AS

zdradza nam przepisy!

niej witaminy B1, B2, C, PP i prowitaminę A jest
też źródłem wapnia, fosforu, żelaza, magnezu i
karotenu. Bób dostarcza dużą dawkę błonnika
pokarmowego, bardzo ważnego składnika diety,
który skraca czas trawienia i poprawia perystaltykę
jelit, co dla osób dbających o linię jest szczególnie
ważne. A skoro o linii mowa, ugotowany bób ma
około 80 kcal w 100 g.
Dziś polecam dwa moje ulubione dania z bobem, jedno bardziej tradycyjne drugie bardziej
wyszukane, niezależnie od tego które danie wybierzecie, jestem pewien, że będzie Wam bardzo
smakowało.
Zacznijmy od ugotowania bobu - najważniejsze, żeby go nie przegotować, gdyż rozgotowany
nie jest smaczny i traci sporo wartości. Dlatego
też przyjmijmy zasadę: po 13, 14 minutach od
wrzucenia bobu na gotującą się, lekko posłodzoną
i osoloną wodę wyjmijmy 2 -3 nasiona i sprawdźmy ich twardość. W zależności od miesiąca, w
którym zakupimy warzywo, bób będzie gotowy
po 10, 15 lub 20 minutach. Kiedy bób jest młody,
a osłonka jest miękka, nie musimy go obierać,
kiedy jednak będziemy gotować bób sierpniowy,
dobrze będzie, po ugotowaniu, usunąć wierzchnią
warstwę nasion.
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Jak zabezpieczyć dom
W

budynkach wielorodzinnych na
włamania najbardziej narażone
są łatwo dostępne mieszkania na
parterze, lokale na ostatnim piętrze
oraz położone w słabo oświetlonych zaułkach,
gdzie mało kto się kręci. Tam na ogół zostają
wyważone drzwi, wyłamane zamki. Z kolei w
domkach jednorodzinnych złodzieje najchętniej
dostają się przez okna czy drzwi balkonowe, zwłaszcza jeśli przesłaniają je drzewa lub gęste krzewy.
Od czasu do czasu warto postawić się w roli złodzieja , aby dostrzec słabe punkty własnego mieszkania
czy domu. Zastanów się, w jaki sposób złodziej
najłatwiej, mógłby dostać się do twojego domu.
O te miejsca przede wszystkim zadbaj. Montowanie zamków czy innych zabezpieczeń antywłamaniowych powierz fachowcom. Oni zrobią to
profesjonalnie. Nie ułatwiaj życia złodziejom! Nie
zamieszczaj zdjęć domu i cennych przedmiotów
na portalach społecznościowych, nie informuj o
planowanych wyjazdach. A, jeśli wydarzy się nieszczęście i staniesz się ofiarą przestępstwa, zadzwoń
jak najszybciej na policję. Niczego nie dotykaj, żeby
nie zatrzeć śladów.

Balkon
Złodzieje bardzo wnikliwie obserwują drzwi
czy okna balkonowe. Latem często zostawiamy je
uchylone lub zapominamy dokładnie je zamknąć.

przed wyjazdem na wakacje?

Jeśli w pobliżu domu rośnie duże drzewo, a weranda
ozdobiona jest kratkami lub podobnymi konstrukcjami – złodziej ma ułatwione zadanie.
Na gzymsach, które mogłyby ułatwić wspinanie, warto zamontować kolce.

Otoczenie domu
Nie pozostawiaj w pobliżu domu narzędzi i
sprzętów, które mogą posłużyć do włamania. Schowaj drabiny, sekatory, szpadle czy grabie z długimi
trzonkami, a także meble ogrodowe, które złodziej
z chęcią wykorzysta, by wspiąć się wyżej.
Zamontuj czujki. Dobrze przemyśl ich rozmieszczenie. Unikaj miejsc, w których często siadają
ptaki, pszczoły mają swoje gniazdo lub w pobliżu
biegają zwierzęta (np. zaprzyjaźnione koty). W przeciwnym wypadku sygnał będzie się wciąż włączał.

Drzwi
Złodzieje często rozpoczynają swoją „robotę”
od drzwi. Dlatego warto zadbać, żeby miały dobre
zabezpieczenia.
Zawiasy powinny posiadać zabezpieczenie
przed ściągnięciem skrzydła. Sprawdź, czy drzwi
mają specjalne wkładki, które zwiększają wytrzymałość naroży. Jeśli ozdobione są szybami – to
koniecznie antywłamaniowymi.
Niezwykle ważny jest dobry zamek. Specjaliści
mówią, że bezpieczeństwo zapewnia taki, który ma
co najmniej 100 tysięcy kombinacji klucza. Zamki
z atestem są oznaczone literami: A, B, C, D lub
numerami: 1, 2, 3, 4. Im wyższa klasa, tym lepiej.
Alarm na kod numeryczny jest dodatkowym zabezpieczeniem bez konieczności skomplikowanego

montowania. Zakłada się go
na ramie drzwi. Może go
otworzyć ten, kto zna
kod.

Okna
Z
danych
policji
w ynika,
ż e z ło dzieje najc z ę ś c ie j
dostają się
do domu
przez okna.
Zwłaszcza te w
dachu i do piwnicy stosunkowo
łatwo sforsować. Rabuś wybija szybę, wyważa
uchylone okno lub też wpycha
całe skrzydło okienne do wewnątrz,
chwila – i jest w środku.
Już na etapie budowy warto zadbać o mocne
okna z antywłamaniowymi okuciami. Dobrze jest
je wyposażyć też w dodatkowy zamek.
Stosunkowo łatwym do zamontowania zabezpieczeniem są folie oraz rolety antywłamaniowe.
Nowoczesnym rozwiązaniem jest zamontowanie czujników zamknięcia na fale radiowe
(tzw. transponderów), które ostrzegają przed próbą
włamania. Jeśli złodziej będzie usiłował otworzyć
okno na siłę, czujnik uruchomi sygnał lub prześle go do centrali alarmowej. Są wygodniejsze

od tradycyjnych alarmów, bo
nie reagują na ruch, więc
zwierzęta domowe
mogą swobodnie
biegać w ich
pobliżu pod
nieobecność
mieszkańców.
foto: internet

Latem często złodzieje
mają ułatwione zadanie,
bo mieszkańcy wyjeżdżają
i dom pozostaje bez opieki.
Podpowiadamy, jak go dobrze
zabezpieczyć, aby uniknąć
wizyt nieproszonych gości.

Wewnątrz
domu

N i e
trzymaj
wszystkich
pieniędzy oraz
kosztowności w
jednym miejscu, a
zwłaszcza w bieliźniarce, pojemnikach z cukrem,
mąką, pod doniczkami, w zamrażalniku. Te miejsca są doskonale
znane złodziejom. Szukaj nietypowych skrytek i
nie chwal się swoją pomysłowością przed sąsiadami.
Jeśli masz w domu cenne przedmioty, zaopatrz
się w sejf domowy. Im jego klasa odporności
jest wyższa (I–VIII), tym trudniej go sforsować.
Najbezpieczniejsze modele wykonuje się z kilku
warstw grubej i ciężkiej stali. Wyposażone są w
klucz mechaniczny, elektroniczny zamek cyfrowy.
Dodatkowym zabezpieczeniem może być jeszcze
blokada czasowa.
Sejf, aby złodziej go nie wyniósł, trzeba wbudować w ścianę lub trwale przymocować do podłoża.

L

ato to pora roku, która wymaga
od nas zwiększonej ilości energii.
Nie zapominajmy więc o prawidłowym odżywianiu siebie i swojej
rodziny. Przede wszystkim pamiętajmy
o codziennym spożywaniu warzyw,
owoców lub soku.
To właśnie w nich zawarte są
naturalne witaminy i minerały, które
– dostarczane w prawidłowych proporcjach – pozwolą zachować zdrowie i
dobre samopoczucie oraz przekształcą się w energię i chęć do działania.
Natura idzie swoim rytmem. Dlatego
warto jak najczęściej sięgać po warzywa
i owoce sezonowe oraz wytworzone z
nich soki. W danych porach roku nasz
organizm ma różne potrzeby. Latem
– w gorące dni – jesteśmy bardziej
spragnieni. Sezonowe letnie warzywa
i owoce oferują to, czego akurat potrzebuje nasz organizm i wtedy też są najlepsze,

najzdrowsze i najsmaczniejsze. Letnie
dni powodują duży ubytek wody w twoim organizmie. Tej człowiek nie potrafi
kumulować. Dlatego latem tak ważne
jest dostarczanie organizmowi dużej
ilości płynów. Warzywa, owoce oraz soki
powinny stać się naszym nieodłącznym
towarzyszem. Pomagają nie tylko ugasić
pragnienie, ale także pozwalają uzupełnić braki płynów w organizmie. Nie
czekaj więc, aż zachce ci się pić. Sięgaj po
jabłko, truskawki, arbuza lub sok przy
każdej możliwej okazji. Arbuzy im czerwieńsze, tym lepsze, bowiem zawierają
więcej wzmacniającego serce likopenu.
Ponadto, arbuzy zawierają pektyny
i błonnik, które wspomagają perystaltykę
jelit i wywołują uczucie sytości. Sięgnij
po owoce jagodowe, czyli truskawki, maliny, jagody, porzeczki, które dostarczają
nam cennych przeciwutleniaczy. Natomiast jagody czarne (zwane także borówkami) wzmacniają nasz wzrok dzięki

zawartości flawonoidów i antocyjanów.
Marchewki latem są najlepsze – nie
tylko dla opalenizny (dzięki zawartości
karotenu). To także bardzo dobre źródło
błonnika, który wspomaga trawienie. W
gorące dni soczyste melony dostarczą
organizmowi prowitaminy A (ważnej
dla skóry i układu odpornościowego),
witaminy C oraz kwasu foliowego (ten
polecany jest przede wszystkim kobietom w ciąży). Letnie pomidory świetnie
smakują, ale i są źródłem likopenu, który
wzmacnia serce, zawierają dużo błonnika, witaminy C i potasu. Dietetycy
przypominają ponadto, że szklanka
soku pomidorowego pita codziennie
zapewnia zdrowie, urodę, młodość, a
także ukoi skołatane nerwy. Brokuły i
kalafiory możemy serwować na obiad
na zmianę z ziemniakami i ryżem. Są
one świetnym źródłem prowitaminy
A, witamin z grupy B1, B2, PP, a także
wapnia, fosforu, żelaza i magnezu.

foto: internet

Lato, słońce i niezbędne witaminy
Jakie inne witaminy możemy jeszcze latem potrzebować?
n Dla sportowców przede wszystkim witamina B.
n Dla odchudzających witamina B2, B6 i witamina C.
n Dla tych, którzy biorą tabletki antykoncepcyjne witamina B, C i E
n Dla kobiet w ciąży zamiast dziennej dawki witaminy B6 1, 8 mg jest proponowana dawka 2,6 mg,
z żelaza zamiast 15 mg 20 mg.
n Palacze 40 mg więcej witaminy C powinni spożywać (codziennie przynajmniej jedną pomarańczę).
n Stały stres możny łatwiej znieść spożywając dużo magnezu i witaminy C, czyli dużo owoców
i wody mineralnej.
n W starszym wieku starajmy się już jak naj więcej witamin spożywać, ponieważ zmniejsza się zapotrzebowanie energii w organizmie.
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Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Zakup, niby przypadkowy, okaże się
najbardziej trafioną inwestycja. Podobnie
wieczorna rozmowa, zamiast spowodować
napięcie, sprawi, że spojrzysz na sprawę
inaczej. Zadbaj o to, być wypoczętym.

foto: www.tapetyczne.pl

Tanie loty...

Podróże samolotem już od kilku lat nie są środkiem transportu tylko dla zamożnych. Od czasu uruchomienia
pierwszych tanich linii lotniczych minęło już trochę czasu i nic dziwnego że zyskały one tak wielką
popularność, jeśli już za kilkaset złotych można polecieć z Polski na drugi koniec Europy i z powrotem.

S

zukanie tanich lotów najlepiej zacząć od specjalnych wyszukiwarek połączeń. Na podstawie
danych udostępnionych przez linie lotnicze,
wyszukują one najtańsze dostępne połączenia w
podanym terminie (często z opcją +/- 1-3 dni), dzięki
czemu możesz porównać ofertę różnych przewoźników.
Do najpopularniejszych wyszukiwarek tanich lotów
należą: Opodo, eSKY.pl, FRU.pl, Sky4Fly
Pomimo silnej oferty tzw. tanich linii lotniczych,
absolutnie nie wolno lekceważyć oferty tradycyjnych
przewoźników. Także w ich ofercie można czasem
znaleźć bardzo tanie loty na niektórych trasach.
Natomiast komfort podróżowania (jak choćby zarezerwowane miejsce, czy darmowe wyżywienie na
pokładzie samolotu) może wynagrodzić nawet trochę
wyższą cenę. Warto też policzyć, czy bilet taniej linii
po doliczeniu bagażu rejestrowanego i kilku Euro na
jedzenie lub picie na pokładzie nadal jest najtańszy.
Jeśli tylko jest się pewnym kiedy chce się lecieć – kup
bilet. Im wcześniej się kupi, tym prawdopodobnie
mniej się zapłaci. Jeśli nie ma się pewności terminu

lepiej się wstrzymać - przesunięcie terminu lotu często
jest bardzo kosztowne. Poza sprawdzeniem oferty
różnych przewoźników (zarówno tanich jak i tradycyjnych), sprawdź też ceny biletów w innych dniach niż
początkowo wybrałeś - dzień później, dzień wcześniej
itp. - jeśli oczywiście można sobie na to pozwolić. Być
może te same bilety na inny dzień będą znacznie tańsze.
Często loty w środku tygodnia będą tańsze niż loty
podczas weekendu. Najdroższe występują w okresie
wakacyjnym i świąteczno-noworocznym. Na ile tylko
można sobie pozwolić, najlepiej latać poza szczytem, np.
przynajmniej tydzień przed świętami i przynajmniej
kilka dni po nowym roku. Oczywiście to nie jest żelazna
reguła, ale powinno się wziąć to pod uwagę.
Jeśli kupujemy bilet lotniczy z przesiadką, zastanówmy się dobrze czy zdążymy. Jeśli będziesz
musiał odebrać bagaż rejestrowany z pierwszego
lotu i ponownie odprawić go na drugi lot, potrzebne
jest na to minimum 2 godzin, przy założeniu że
otrzyma się bagaż w miarę sprawnie i nie będzie
długiej kolejki do odprawy. Podróżując z bagażem
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podręcznym, jeśli samolot przyleci na czas, powinno
się zdążyć w 1,5 godziny. Planując przesiadkę, należy
wziąć pod uwagę dystans od miejsca przylotu do
miejsca wylotu (na największych lotniskach samo
przejście z jednego terminala do drugiego może
zająć nawet 20 minut) oraz ryzyko opóźnień w
lotach - szczególnie w okresie zimowym. Od grudnia
do marca należy brać pod uwagę możliwość opóźnień wynikających ze śnieżyc czy ekstremalnych
warunków pogodowych.
Jeśli loty do miejsca gdzie chcemy się dostać są
bardzo drogie, rozważyć należy lot do innego pobliskiego miasta i transport pociągiem lub autobusem.
Będzie mniej wygodnie, ale może być taniej. Jeśli lot
nadal jest za drogi, poszukajmy w biurach podróży
ofert wakacyjnych na żądany termin. Być może znajdzie
się całą wycieczkę (przelot+hotel) w niższej cenie niż
sam lot, albo znajdziemy wycieczkę w podobnej cenie
jak lot i przynajmniej odpadnie koszt noclegu oraz
wyżywienia na miejscu.

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.

Ryby 21.02. - 20.03.
Zadbaj o należytą kondycję fizyczną. Bez tego nie ma co marzyć o wspólnych wędrówkach po okolicy. Pod koniec
tygodnia będziesz zmuszony wycofać się
z kilku postanowień. Postaraj się dobrze
wyglądać w piątek.
Baran 21.03. - 20.04.
Tydzień zacznie się „ulgowo”, ale
trzeba będzie później nadrobić straty. Nie
daj się zmusić do czegoś więcej, niż to
wynika z dotrzymania warunków umowy.
Masz jeszcze czas na wielkopańskie gesty.
Byk 21.04. - 21.05.
Skorzystaj z propozycji Raka. Tym
razem wszystko powinno się udać, tym bardziej, że w poniedziałek będziesz znowu wypłacalny. Jednak wieczorne spotkanie trzeba
będzie odwołać. Pogoda będzie ci sprzyjać.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Teraz powinieneś zdążyć ze wszystkimi zobowiązaniami. Trzeba będzie jednak
zmienić część planów związanych z wypoczynkiem. Na pociechę i na otarcie łez
pozostanie posłuchać wieczorami dobrej
muzyki w gronie przyjaciół.
Rak 22.06. - 22.07.
Wspólny wyjazd w szerszym gronie
pozwoli poznać lepiej twoich towarzyszy.
Już następnego dnia, dzięki twojej obecności nie dojdzie do skandalu. W tym
tygodniu przytrafi się tobie małe nieporozumienie towarzyskie – zainteresowani
obrócą je w żart.
Lew 23.07. - 22.08.
Będzie komu dziękować za pomoc.
Znajdź czas i potwierdź swoją gotowość.
Przed tobą kilka ciężkich dni – lepiej już teraz
przygotować się na różne warianty działania.
Nie musisz od razu wydzwaniać do Wagi.
Panna 23.08. - 22.09.
W ten sposób nikomu nie pomożesz,
a na pewno nie sobie. Powoli, lecz systematycznie rezygnuj z dawnych absorbujących zobowiązań. Nie przyjmuj nowych
propozycji, nawet takich jak ta, w ubiegłym
tygodniu.
Waga 23.09. - 23.10.
Zupełnie nieoczekiwanie odkryjesz,
że macie wspólnych znajomych. Wasze
niedzielne spacery pokrzyżują plany Baranowi, który poinformuje cię o tym w nieprzyjemny sposób.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Bądź ostrożny, jeśli chodzi o potwierdzenie terminu przyszłego wyjazdu.
Czasem dyplomatyczne milczenie przynosi
rezultaty. W czwartek twoi bliscy zaskoczą
cię mile czymś tak bardzo codziennym.
Strzelec 23.11. - 21.12.
Z powodu egzekwowania przyjemności możesz nie zdążyć z tym co obiecałeś. Nieporozumienia mogą powtórzyć
się – a ty nie jesteś jedyną osobą, od której
zależy zażegnywanie konﬂiktów.
Koziorożec 22.12. - 20.01.
Uprzedź bliskich o swoich planach
– łatwiej zniosą porcję niespodzianek, które niesie ze sobą ten tydzień. Pomyśl jak
mógłbyś im wynagrodzić ten nadmiar „wrażeń”? W sobotę dostaniesz z powrotem
cenne przedmioty, które dawno temu pożyczyłeś.
Hogatha
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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.

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

DROBNE

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

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

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
Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Odkomarzanie, Ozonowanie,
tel. 601 536 001
Kierowcę z samochodem do rozwozu pizzy (Chorzów) tel. 601 143 160

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

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

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

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

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 działkę nr 381/3, 1966
m2 Dąbrowa Górnicza Antoniów nr
tel: 32 264-00-46.

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

OGŁOSZENIA

tel.

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

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Chcesz sprzedać lub wynająć
mieszkanie lub dom? Zadzwoń
tel.32 203 75 97, 603 24 23 44 DOM
Sprzedam mieszkanie 2-pok,
ul.Złota blisko Parku Śląskiego,
40m, parter, balkon, co, 128tys.
Tel.: 603 24 23 44 DOM
Sprzedam mieszkanie 2-pok,
ul.Słoneczna, VIIp, balkon, co, 140tys.
Tel.: 603 24 23 44 DOM
PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
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

Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów. Tel. 518-778-863
Meble kuchenne, biurowe,szafy
na dowolny wymiar, garderoby oraz
zabudowa wnęk. Tel. 602 608 749
Zapewniamy profesjonalny montaż, przegląd klimatyzacji i wentylacji Tel. 513-367-700
Skup samochodów cały Śląsk.
Tel. 510-389-890
Malowanie domów – elewacja,
tynki, docieplenia i inne prace remontowe, Tel. 793-959-540

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

PR ACA

BIURO REKLAMY

NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

lacji tel. 513-367-700

www.kurierpolski24.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: zarzad@mediagold24.pl
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl
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Filharmonia pod chmurką

Po

lipcowych urlopach filharmonicy śląscy wracają do pracy. Na odnowiony
budynek ich siedziby trzeba jeszcze
trochę poczekać, ale już w sierpniu rozpocznie się
montaż przywiezionych z Berlina pierwszych koncertowych organów, jakie pojawią się na Śląsku.
Sierpniowe muzykowanie Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego będzie miało
letnio-wakacyjny charakter. Dwoma plenerowymi
koncertami w rosarium Parku Śląskiego filharmonicy przyłączą się do trzeciego już „Wakacyjnego
bukietu róż”. 4 sierpnia Śląska Orkiestra Kameralna
zaprezentuje wielkie przeboje Wolfganga Amadeusa
Mozarta, Edwarda Griega i muzyki rozrywkowej,
zaaranżowane na orkiestrę smyczkową. Symfonicy zaś
zamkną Wakacyjny bukiet róż koncertem 25 sierpnia,
którego program wypełnią deptakowe hity Johanna
Straussa i Franza Supe’go i symfoniczne przeboje z
oper Aleksandra Borodina i Georgesa Bizeta.
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Program na stronie internetowej:
http://nowa.filharmoniaslaska.pl/
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ZIAJA MED KURACJA OCHRONNA UVA+UVB SPF 50 +
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KREM MATUJĄCY / tuba 50 ml
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ochrona bardzo wysoka
matujący krem do twarzy
skóra tłusta i mieszana skłonna do trądziku
fotostabilne filtry UVA/UVB, czynnik matujący, witamina E, prowitamina B5.
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Więcej zdjęć i informacji na blogu rezydencji:
http://artistinresidence.blog.com/.

PIONOWO: 1 - zastępuje szelki, 2 - napój marynarzy, 3 - brama, 4 - tercet, 5 - niejedna w banku, 6 - czelność, śmiałość, 7 - w środku
opony, 10 - miasto w Japonii, 13 - bimetal, 14 - dawniej podwójny podatek, 16 - ukryta granica ogrodu, 17 - węglowodór nasycony, 18 - drągi wzdłuż wozu konnego, 19 - zboże afrykańskie, 21 - część kończyny po amputacji, 22 - kamica krzemionkowa, 23 część stroju liturgicznego, 26 - szlak, 27 - jezioro w Afryce, 30 - mit.gr. ojciec Hekabe, 31 - dolna część pieca hutniczego, 34 - kwitnie tylko raz, 35 - występuje w herbacie, 37 - masto w Turcji, 40 - masa opakowania towaru, 41 - brzegróg, 44 - ptak padlinożerny.

19

20
21

będącą własną interpretacją pętli, rozwinie główny
temat wystawy, poruszając się w obrębie spraw dnia
codziennego, ich natrętności, rutyny, uzależnień,
powtarzających się myśli, wzorów czy zdarzeń.
Na zakończenie tegorocznych rezydencji odbędzie wystawa „LOOP” połączona z podsumowaniem
wydarzeń w formie prezentacji multimedialnych (23
sierpnia o godz. 18:00). Finisaż zwieńczy spacer po
mieście szlakiem zrealizowanych podczas rezydencji
prac typu „site-specific” (dziedzina sztuki obejmująca
dzieła sztuki stworzone z myślą o funkcjonowaniu w
precyzyjnie określonym miejscu ), w towarzystwie artystów, kuratorki - Izabeli Ołdak oraz zaproszonych gości.

POZIOMO: 1 - zapał, 5 - nie anoda, 8 - owca górska, 9 - państwo w oceanii, 11 - Kazimira, 12 - ujma, 15 - papuga zielona z Nowej Zelandii, 17 - zbiór map, 20 - protegowany, 21 - mebel z oparciem, 24 - statek rybacki, 25 - budowla ogrodowa, 28 - pracuje w kuźni, 29 - niebieski barwnik, 32 - ojczyzna Odyseusza, 33 - miasto w Estonii, 36 -samica dzika, 39 - rodzaj pomostu, 42
- przepływa przez Londyn, 43 - staroż. miasto w Mezopotamii, 45 - zubożały samuraj, 46 - szabla japońska, 47 - rodzaj klosza.
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Od

9 sierpnia do 1 września uczestnicy trzeciej międzynarodowych
rezydencji artystycznych „Beyond
Time/Poza czasem” zaprezentują prace wykonane
w różnych mediach: od muralu, poprzez rysunek,
fotografie, na instalacji kończąc. Wernisaż odbędzie się w piątek o godz. 19:00. Organizatorem
jest Galeria Bielska BWA.
W tym roku nadesłana została rekordowa
ilość aplikacji – artyści z 41 krajów ze wszystkich
kontynentów na świecie zaproponowali 103 projekty. Z tej ogromnej puli do programu rezydencji
zostało zakwalifikowanych pięcioro artystów: Awer
(Włochy), Mari Ota (Japonia), Paulina Mellado
(Chile), Alessandro di Massimo (Włochy) oraz Sina
Boroumandi (Iran). Każdy z nich stworzy pracę,

Krzyżówka
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Dzień wcześniej, 24 sierpnia Śląska Orkiestra
Kameralna na chorzowskim deptaku przy ul. Jagiellońskiej zaprezentuje muzykę klezmerską w aranżacjach Dariusza Zbocha. Grywana na weselach,
podczas rozmaitych uroczystości i zabaw muzyka
żydowska ma dzisiaj bardzo wielu miłośników. By
jej posłuchać, nie musimy wybierać się na krakowski
Kazimierz…
Na całkowicie odmienny rodzaj przeżyć zaprasza natomiast 25 sierpnia do bazyliki w Panewnikach filharmoniczny Chór. Pod dyrekcją
Jarosława Wolanina zaprezentuje rosyjską muzykę
prawosławną. Proszę się nie bać jej XX-wiecznego
rodowodu – Siergiej Rachmaninow i Alfred Schnittke to już klasycy naszego czasu, ogromnie przez
słuchaczy cenieni i lubiani na całym świecie.

foto: Alessandro Di Massimo, fragment instalacji

foto: http://nowa.filharmoniaslaska.pl/

poza czasem
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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.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 16.08.2013 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 41 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 37 to „BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest Jerzy Kardas z Sosnowca.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 37 to „PAPUGA”. Zwycięzcą został Zbigniew Winter z Katowic, Karolina Sega z Rudy Śląskiej.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Takiego
początku sezonu
nie spodziewał
się chyba
żaden kibic. Po
zakończeniu
trzeciej kolejki
T-mobile
Ekstraklasy aż
dwie śląskie
drużyny
zajęły miejsce
na podium
w ligowej tabeli.
Tomasz Breguła
Górnik
lepszy derbach
Najwięcej emocji dostarczyły
kibicom niedzielne derby Śląska,
gdzie piąty w tabeli Górnik Zabrze
podejmował na własnym stadionie
wicelidera – Piast Gliwice. Zabrzanie zwyciężyli 2:1 i „wskoczyli” na
pozycję swoich rywali. Wyprzedza
ich jedynie Legia Warszawa, która
w tym sezonie wygrała wszystkie ligowe spotkania. Gole dla
gospodarzy zdobyli zawodnicy,
którzy do zespołu dołączyli latem
– Maciej Małkowski i Radosław
Sobolewski. Bramkę dla Piasta
zdobył natomiast Marcin Robak.
Gliwiczanie z sześcioma punktami
na koncie spadli na trzecie miejsce
w tabeli.
Strzelanie rozpoczął w 27
min. meczu skrzydłowy Górnika
Zabrze Maciej Małkowski. Akcję
zainiciował Prejuce Nakoulma,
który popisał się perfekcyjnym
dośrodkowaniem z końcowej linii
boiska. Napastnikowi gospodarzy
nie pozostało nic innego jak wpakować piłkę do siatki. Warto dodać, że skrzydłowy rodem z Burkina Faso był obserwowany przez
przedstawicieli francuskiego AS
Saint-Étienne oraz niemieckiego
SC Freiburg. To kolejny dowód na
to, że zawodnik, który od dłuższego czasu jest obserwowany przez
skautów zza zachodniej granicy
wkrótce może przenieść się do którejś z najlepszych europejskich lig.
Po zmianie stron podopieczni
Adama Nawałki zyskali jeszcze
większą przewagę. Tym większe
było zdziwienie zabrzańskich
kibiców gdy w 55 minucie do
wyrównania doprowadził napastnik Piasta, Marcin Robak.
Goście mogli nawet wyjść na
prowadzenie, gdyby swoją szansę
wykorzystał Kamil Wilczek. Ten
jednak trafił z kilku metrów w
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Górnik
i Piast

na podium
słupek bramki chronionej przez
Norberta Witkowskiego. Zwycięstwo w końcowych minutach
spotkania zapewnił zabrzanom
Radosław Sobolewski, który
efektowną „przewrotką” pokonał
bramkarza gości.
Górnik Zabrze – Piast Gliwice 2:1 (1:0)
Bramki 1:0 Małkowski 27'
(asysta Nakoulma), 1:1 Robak 55'
(asysta Jurado), 2:1 Sobolewski 82'
(asysta Olkowski).
Górnik Zabrze: Norbert Witkowski - Paweł Olkowski, Adam
Danch, Seweryn Gancarczyk (85.
Ołeksandr Szeweluchin), Rafał
Kosznik - Prejuce Nakoulma,
Radosław Sobolewski, Krzysztof
Mączyński, Mariusz Przybylski,
Maciej Małkowski (72. Łukasz
Madej) - Mateusz Zachara (72.
Sergei Mosnikov).
Piast Gliwice: Jakub Szumski Damian Zbozień, Csaba Horvath,
Jan Polak, Krzysztof Król - Pavol
Cicman, Carles Martinez Embuena (51. Radosław Murawski),
Artis Lazdins (85. Patrick Dytko),
Tomasz Podgórski - Ruben Jurado (58. Kamil Wilczek), Marcin
Robak.
Żółta kartka - Górnik Zabrze:
Rafał Kosznik, Mariusz Przybylski. Piast Gliwice: Csaba Horvath,
Krzysztof Król, Carles Martinez
Embuena, Kamil Wilczek.
Sędzia: Daniel Stefański
(Bydgoszcz)
Widzów 3 000.
Ruch
znowu traci punty
Powodów do zadowolenia nie
mogli mieć natomiast piłkarze
Ruchu Chorzów. W poprzednich
spotkaniach chorzowianie zdobyli
jedynie dwa punkty remisując z
Lechem Poznań i Lechią Gdańsk.

Tym razem ulegli Crakovii Kraków 2:1 i spadli na 11 miejsce w
tabeli. Ruch stracił dwie bramki
w ostatnich dziesięciu minutach
spotkania.
Chorzowianie od początku
panowali nad sytuacją na bosku
nie pozwalając gospodarzom na
stworzenie zagrożenia pod własną
bramką. Na wyróżnienie zasługuje
Krzysztof Kamiński, który przez
cały mecz skuteczne neutralizował
ataki Cracovii. Na efekty dobrej
gry nie trzeba było długo czekać.
Już w 13 min. Pavel Szultes dośrodkował w pole karne, a Marek
Zieńczuk z 10 metrów skierował
piłkę do siatki.
W przerwie meczu trener
gospodarzy zdecydował się na
dokonane dwóch zmian, ale w
żaden sposób nie przełożyły się
one na grę krakowskiego zespołu.
Chorzowianie kontrolował grę aż
do 80 min. kiedy to wyraźnie
opadli z sił. Wtedy swoje umiejętności strzeleckie zaprezentował
Dawid Nowak, który w trzy minuty zapewnił swojej drużynie
zwycięstwo.
Cracovia - Ruch Chorzów 2-1
(0-1)
Bramki: 0-1 - Zieńczuk, 12',
1-1 - Nowak, 80', 2-1 – Nowak 83'.
Cracovia: Pilarz - Kuś, Żytko,
Kosanović, Marciniak - Danielewicz, Szeliga (46. Bernhardt),
Straus, Dudzic (46. Ntibazonkiza),
Boljević (58. Nowak) - Steblecki.
Trener Wojciech Stawowy.
Ruch: Kamiński - Gieraga,
Szyndrowski, Stawarczyk, Konczkowski - Zieńczuk (78. Janoszka),
Surma, Babiarz, Malinowski, Sultes (67. Kowalski) - Kuświk (62.
Jankowski). Trener Jacek Zieliński.
Żółte kartki: Danielewicz - Babiarz, Konczkowski, Szyndrowski.
Sędziował Jacek Rynkiewicz
(Gorzów Wielkopolski).

Widzów: 9153.

foto: Dariusz Hermiermiersz / gornikzabrze.pl
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