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Nie będzie
zakazu
dla węgla

foto: Tomasz Żak

Śląsk wyludnia
się najszybciej

O

tym jaki wpływ na sytuację
społeczno-gospodarcz ą
mają zmiany demograficzne
zachodzące w regionie rozmawiano
podczas listopadowej sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego. Naukowcy
alarmują: nasz region wyludnia się
najszybciej w Polsce, a jednocześnie
proces starzenia się mieszkańców jest
jednym z najbardziej zaawansowanych w kraju.
Głos w dyskusji zabrali m.in. prof.
Jerzy Runge, prof. Maria Zrałek i prof.
Aldona Frączkiewicz-Wronka, a także
dr Robert Krzysztofik i dr Anna Runge
oraz wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Grażyna Witkowska.
Ich zdaniem głównymi przyczynami
ubytku ludności w województwie
śląskim są przewaga ilości zgonów
nad liczbą urodzeń oraz odpływ ludzi
związany z emigracją.
Uczestnicy spotkania podkreślali,
że należy spojrzeć na proces starzenia
się wyżu demograficznego z trzech
punków widzenia: po pierwsze zmian
w modelu edukacji, po drugie zmian na
rynku pracy i po trzecie zmian opieki
społecznej i ochrony zdrowia.
Jako główne działania na dziś rekomendowano przełamanie społecznego
tabu wobec problemu. (UM/TB)
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Nie będzie
likwidacji kopalń

W skrócie z
Testy Pendolino na Śląsku
Super szybki pociąg testowany jest na
Centralnej Magistrali Kolejowej. Podczas testów Pendolino pobił rekord
Polski w prędkości, jaką udało się rozwinąć na torach rozpędzając się do 270
km/h! Testy trwały w sobotę i niedzielę
16 i 17 listopada. Na razie nikt, poza
kolejowymi specjalistami i ekspertami
do Pendolino nie ma wstępu. Ci, którzy
dostąpili zaszczytu najszybszej przejażdżki w historii polskiej kolei, mówią,
że mimo iż pociąg pędzi, w środku jest
cicho i komfortowo. Kolejne testy już
w najbliższy weekend. Niewykluczone, że Pendolino rozpędzone zostanie
wówczas do 275 - 280 km/h.

Ban Ki-moon odwiedził
były obóz Auschwitz
Kolejny dzień prawdy o holokauście i kolejnym pretekście do jego potępienia na
arenie międzynarodowej. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon 18 listopada
zwiedził były niemiecki obóz Auschwitz.
Podczas wizyty złożył wieniec i oddał
hołd zamordowanym przed Ścianą Straceń przy bloku 11, gdzie podczas wojny
hitlerowcy rozstrzelali co najmniej kilka
tysięcy osób, głównie Polaków. - Nawet dzisiaj antysemityzm pojawia się
w zbyt wielu miejscach w Europie i Azji.
Emigranci, islamiści, Romowie i inne
mniejszości są coraz bardziej prześladowane i znajdują zbyt mało obrońców - mówił Ban Ki-moon. W trakcie
wizyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau
sekretarzowi towarzyszył były więzień
niemieckiego obozu, Marian Turski, który wiosną 1945 przeżył marsz śmierci
więźniów Auschwitz do Buchenwaldu.
- Niestety, stało się to częścią dorobku
ludzkości. Jak Homer stał się własnością ludzkości, tak i Auschwitz stał się
częścią ludzkości – mówił. Były niemiecki obóz koncentracyjny w ostatnim czasie odwiedziły między innymi piłkarskie
reprezentacje Niemiec, Włoch i Holandii.

Widzew śpi z mamą?
Nie w Rudzie Śl.
Mury upstrzone napisami w stylu "Widzew jeździ Tico", "ŁKS nie obiera ananasa", czy "Zagłębie - łowcy hanysów"
w Rudzie Śląskiej miejsca nie mają
i mieć nie będą. Bynajmniej nie przez
to, że Ruda Śląska "kibicuje" zupełnie
innemu klubowi. Rudzcy urzędnicy idą
na totalną wojnę z graffiti. W mieście
częściej można znaleźć napisy o mało
dowcipnym wydźwięku - a często wręcz
wulgarne. I co gorsza - często pojawiające się na zupełnie nowych elewacjach
i murach. Nie pomagają policyjne patrole, czy monitoring. „Nie maluj, reaguj,
czyść!” - to hasło najnowszej kampanii społecznej prowadzonej w mieście.
W ramach akcji „Czyste mury naszej
Rudy” zorganizowano już happening
z udziałem kibiców klubów sportowych
i młodzieży. Wyczyścili oni z farby
elewację jednej z rudzkich kamienic. Poprzez tę akcję chcemy dać przykład
„dobrych praktyk” - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - W realizację
przedsięwzięcia zaangażowaliśmy kibiców klubów sportowych, artystów ulicznych i młodzież – dodaje. W ramach
kolejnych wydarzeń zaplanowano m.in.
wykonanie profesjonalnego graffiti,
które będzie miało walor promocyjny.
Z plagą nielegalnego graffiti władze
Rudy Śląskiej walczą już od kilku lat.
Skuteczność tej walki mają zwiększać
nagrody w wysokości tysiąca złotych
dla osób, które wskażą sprawcę aktu
wandalizmu, oraz wzmożone patrole miejsc, które w sposób szczególny
„upodobali” sobie grafficiarze.

DTŚ coraz bliżej końca

S

prawdzamy postępy prac na
gliwickich odcinkach Drogowej
Trasy Średnicowej. Popularna
DTŚ systematycznie idzie do przodu.
W ostatnich dniach rozpoczęła się
budowa tunelu w centrum miasta o
długości 493 m. Nowoczesne technologie pozwolą na kontynuowanie prac
nawet zimą, gdy spadnie śnieg.

Budowa podziemnego tunelu o
długości prawie pięciuset metrów to
jedno z większych i bardziej skomplikowanych wyzwań budowy gliwickiego odcinka średnicówki. Efekt
końcowy będzie przypominał ten pod
katowickim Rondem. Na najdłuższym
odcinku G2 w centrum przeprowadzono niespełna jedną czwartą prac.
Znacznie bardziej budowa zaawansowana jest na odcinku łączącym się z
granicami Zabrza, bo ponad połowę
wykonawca ma już za sobą. Tu jednak
wyzwaniem o wysokim poziomie
trudności jest węzeł, który powstaje
nad autostradą A1. Budowa wiaduktu

na wysokości 13 metrów, wiąże się z
ograniczeniami ruchu na A1. Wykonawcy zaznaczają, że z utrudnieniami
kierowcy będą musieli liczyć się aż do
końca budowy.
Zakończenie prac na odcinku
graniczącym z Zabrzem zaplanowano
na połowę przyszłego roku. Z kolei
budowa trasy w centrum ma potrwać
pół roku dłużej. Ewentualna zmiana
terminów kierowcom bardziej da
się we znaki. Nie zmieni tego nawet
działający od miesiąca w Gliwicach inteligentny system sterowania ruchem.
Ma on w 100 proc. się sprawdzić, gdy
w całości powstanie gliwicki odcinek
Drogowej Trasy Średnicowej. - Wtedy
to jeżdżenie, w porównaniu z tym co
w tej chwili mamy, będzie po prostu
bajkowe - zapowiada Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Do przejechania całego Zabrza średnicówką
brakuje niecałych trzech kilometrów.
W Gliwicach z kolei DTŚ na razie
dobrze wygląda jedynie na planach.

T

aką deklarację złożył 16 listopada w siedzibie Kompanii
Węglowej w Katowicach wicepremier i minister gospodarki Janusz
Piechociński. Rozmowy z przedstawicielami spółek węglowych dotyczyły
między innymi planów restrukturyzacji górnictwa i łączenia kopalń.

Piechociński zapewnił, że nie ma
też mowy o zwalnianiu górników
zajmujących się wydobyciem. Jego
zdaniem, coraz bliższa perspektywa
rozbudowy elektrowni Opole poszerza
rynek zbytu węgla. Górnicy muszą

jednak pogodzić się z planami wygaszania nierentownych kopalń.
O planach restrukturyzacji Kompanii Węglowej rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych.
Zmiany mają dotknąć kopalnie gdzie
wydobycie jest najdroższe i przynosi
największe straty. Złą sytuację finansową największej firmy górniczej w
Polsce poprawić ma restrukturyzacja
zakładająca m.in. redukcję zatrudnienia, opartą głownie o odejścia
górników na emeryturę i połączenie
kopalń w wyniku czego ich liczba
spaść miałaby do ośmiu.

Audiobook za misia

Marcin Pawlenka

Jakie zmiany na egzaminach
na prawo jazdy?

P

o rewolucyjnych zmianach
wprowadzonych z początkiem
2013 roku, przyszedł czas na
kolejne. Tym razem zmiany mają
dotyczyć cęści praktycznej. Wśród
nowości między innymi szkolenie
na symulatorach i jazda w kontrolowanym poślizgu.
Do tego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy np. ofiarom
wypadków. O propozycjach dyskutowano w sobotę 16 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Katowicach.
Po zmianie przepisów na Śląsku
egzamin zdaje jedynie nieco ponad
1/3 kursantów. A może być gorzej, bo
teraz droga do wymarzonego prawa
jazdy może być jeszcze bardziej kręta.
Nie każdy na pewno da sobie radę
na egzaminie z opanowaniem stresu
i jazdy w kontrolowanym poślizgu.
To do tej pory można było ćwiczyć
jedynie samemu. Po rewolucji w części
teoretycznej egzaminu o 180 stopni
wywrócona zostać ma ta praktyczna.
W Polsce stawia się na teorie, choć
i z tą - jak się okazuje - również są

kłopoty. - Tutaj istotnym elementem
jest bycie cierpliwym. Trzeba zapoznać się dokładnie z treścią pytania z
materiałem filmowym i dopiero wtedy
spokojnie podjąć decyzję - mówi Zygmunt Szywacz, WORD Katowice.
Z podjęciem tej prawidłowej w
skali kraju decyzji, kłopoty ma aż co
trzecia osoba przystępująca do egzaminu. Pustoszejące ośrodki egzaminacyjne szybko przełożyły się na kłopoty
całej branży. Do niedawna przyszłych
kierowców szkoliło około 10 tys. szkół
jazdy. Od stycznia przestało istnieć
niemal 1200. Ci, którzy czystkę przetrwali, teraz zastanawiają się nie tylko
jak przyciągnąć do siebie klientów, ale
przede wszystkim jak zmienić system
szkolenia. Tak, by w końcu przestał
odbiegać od europejskich standardów.
Tylko w zeszłym roku na polskich
drogach zginęło trzy i pół tysiąca osób,
doszło do niemal 40 tys. wypadków,
wiele z nich z udziałem młodych, niedoświadczonych kierowców. Pewne
jest jedno - zmiany są konieczne,
nawet jeśli okupione mają być zawiłą
teorią i cierpieniem w praktyce.
Michał Mitoraj

A

rtyści z Myslovitz, Krzysztof
Respondek i Marcin Wyrostek nagrali audiobooka.
Można na nim usłyszeć bajki ich
autorstwa napisane i nagrane w
szczytnym celu.

Właścicielem dzieła może zostać
każdy, kto zechce nieco umilić życie
małych pacjentów śląskich szpitali.
Na płycie znalazło się ponad 30 bajek.
Krótkie, długie, wierszowane, wesołe,
czasem poważne, o wilkach, smokach, a nawet brokułach. Wszystkie
z morałem.
Nie za górami, nie za lasami, ale w
samym centrum Katowic postanowili
przeczytać i nagrać bajki. - Pierwszym
testem była oczywiście moja córka.
Mówię: Florentyna siadaj, przeczytam
Ci bajkę. Oczywiście zamysł był taki, że

jeżeli ona będzie się nudzić, jeżeli sobie
włączy laptopa albo o coś mnie zapyta,
to bajka jest do kitu i jej nie posyłam mówi Krzysztof Respondek, artysta.
Gepard Gapcio z bajki Krzysztofa
Respondka przeszedł próbę. Jednak to
nie on jest tu głównym bohaterem, a
niezwykłe pluszaki, przed którymi
ważna misja - pomóc dzieciom w całej Polsce. Zabawki trafią do karetek
pogotowia i na oddziały dziecięce,
gdzie wesprą małych pacjentów. Właścicielem audiobooka może zostać
każdy, kto zechce wesprzeć małych
pacjentów. Wystarczy przynieść do
katowickiej Ikei swoje maskotki, a
płytę otrzymamy w prezencie. Oficjalna premiera już 6 grudnia. Płyta
może okazać się zatem podwójnym
prezentem od Mikołaja.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Natalia Rasiewicz
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Oni budują Śląsk
foto: TB

Wybitne osobowości krajowego i śląskiego budownictwa
oraz firmy, które w 2013 roku zrealizowały najważniejsze
inwestycje budowlane w naszym regionie zostały nagrodzone podczas XVI Gali Budownictwa. Uroczystość
odbyła się 15 listopada w Operze Śląskiej w Bytomiu. Nie
zabrakło również parlamentarzystów, samorządowych
władz województwa, miast i powiatów.
Tomasz Breguła

P

odczas gali wręczono nagrody
i tytuły dla laureatów trzeciej
edycji konkursu „Śląskie Budowlane”. Jego głównym celem
jest promowanie wykonawców sprawnie
przeprowadzonych i najważniejszych dla
naszego regionu inwestycji. Konkurs ma
również ukazać atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą województwa śląskiego.
Nagrody przyznała Śląska Izba Budownictwa oraz współorganizatorzy gali
– Forum Budownictwa Śląskiego. - Poprzez ten konkurs prezentujemy znaczące
inwestycje naszego regionu. Pokazujemy
tym samym, że Śląsk jest doskonałym
miejscem dla inwestorów. Istotny wpływ
na sprawność procesów inwestycyjnych i
budowlanych ma indywidualny i profesjonalny sposób działania, kreatywność,
kompetencja oraz przedsiębiorczość. Doceniamy publicznie zarówno osoby jak i
przedsiębiorstwa, które te cechy właśnie
posiadają – podkreślał Tadeusz Wnuk,
prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
oraz przewodniczący Kapituły Konkursu, który wspólnie z marszałkiem
województwa śląskiego Mirosławem
Sekułą oraz podsekretarzem stanu w
Ministerstwie Budownictwa Transportu
i Gospodarki Morskiej Januszem Żbikiem, wręczali nagrody.
Zgromadzonych w sali widowiskowo-koncertowej Opery Śląskiej w
Bytomiu swoją obecnością zaszczyciła
Małgorzata Handzlik. - Jest mi ogromnie
miło, że już po raz kolejny mam przyjemność uczestniczenia w tym szczególnym
wydarzeniu. To ważne by nagradzać

firmy, które robią tyle dobrego dla
województwa śląskiego – powiedziała
posłanka do Parlamentu Europejskiego
przekazując również bardzo ważną wiadomość dla wszystkich przedsiębiorstw
budowlanych. To spotkało się z ogromnym aplauzem publiczności. - Sama
podczas ubiegłorocznej gali otrzymałam
zaszczytny tytuł „Przyjaciela Śląskiego
Budownictwa”. Z tego powodu czuję się
zobowiązana do jeszcze cięższej pracy na
rzecz rozwoju śląskich przedsiębiorstw
budowlanych poprzez tworzenie w parlamencie takiego prawa, które będzie im
sprzyjać. Ta praca przynosi swoje efekty
i dlatego dzisiaj mogę ogłosić ważną i
radosną wiadomość. Udało się złożyć
poprawkę i doprowadzić do tego, że już
niedługo zniknie kryterium najniższej
ceny w zamówieniach publicznych. Mam
nadzieję, że jeszcze w grudniu tego roku
Parlament Europejski tę dyrektywę przegłosuje – dodała.
Tę wiadomość skomentował Janusz
Żbik. - To bardzo ważna informacja.
Myślę, że wszystkich zgromadzonych
cieszy również fakt, że została ona
ogłoszona właśnie tutaj – mówił podsekretarz stanu dodając, że w polskim
parlamencie również trwają prace nad
wprowadzeniem zmian prawnych, które
stworzą większe możliwości rozwoju
dla polskich przedsiębiorstw budowlanych. Chodzi o zmiany w Kodeksie
Urbanistyczno-Budowlanym, które mają
przede wszystkim uregulować i uprościć proces inwestycyjno-budowlany w
Polsce. - Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Budowlanego opracowała już tezy do

powstającego kodeksu. Mam nadzieję, że
w maju będzie on już w całości napisany,
a we wrześniu przekażemy go ministrowi
transportu budownictwa i gospodarski
morskiej. Chciałbym aby jeszcze w tej
kadencji udało się ten kodeks uchwalić
– zaznaczył Janusz Żbik.
Głos zabrał również marszałek województwa śląskiego, który podziękował
nagrodzonym przedsiębiorstwom za
znaczący wkład w rozwój województwa.

- Dziękuję za to, że pracujecie dla społeczności śląskiej i dla województwa śląskiego.
Przyczyniacie się do kultywowania etosu
ciężkiej pracy, który jest przecież silnie
zakorzeniony w mentalności mieszkańców naszego regionu – mówił Mirosław
Sekuła, który odniósł się również do
przyznania mu tytułu „Przyjaciela
Śląskiego Budownictwa” za poprawę
ekonomiczno-finansowych warunków
działania podmiotów gospodarczych,

również tych z sektora budownictwa. Jestem przekonany, że na to wyróżnienie
jeszcze nie zasłużyłem. Przyjmuję to jako
zobowiązanie do tego, żeby w przyszłości
tym przyjacielem się stać i jeszcze bardziej
intensywnie działać na rzecz rozwoju
śląskich przedsiębiorstw budowlanych –
dodał marszałek województwa śląskiego.
XVI Galę Budownictwa zwieńczył występ solistów, baletu i Orkiestry Opery
Śląskiej w Bytomiu.

Laureaci iii edycji konkursu „ŚLąskie BudowLane”.
„Śląskie Wielkie Nagrody Budownictwa” nadawane
podmiotom gospodarczym i samorządom terytorialnym w
ramach konkursu „Śląskie Budowanie” otrzymali: Budimex
S.A., Eltrans Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Farby Kabe
Polska Sp. z o.o., Milimex Sp. z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, Śląski Ogród
Zoologiczny w Chorzowie, Zakład Budynków Miejskich
i Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach,
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Halmar” w Chorzowie
oraz Zakład Usług Budowlanych i Transportowych „Zubit”
w Zabrzu.
Nagroda dla „Autorytetu Budownictwa i Gospodarki
Śląskiej” nadawana za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i regionu przypadła natomiast: prezydentowi
Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi, prezydentowi Sosnowca Kazimierzowi Górskiemu, Śląskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Janowi Spychale,
dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Igorowi Śmietańskiemu, prezesowi zarządu TKS
Sp. z o.o. w Katowicach Mariuszowi Koprekowi, dyrektorowi
PBPH „ML BUD” s.c. w Gliwicach Mariuszowi Czyszekowi,
współwłaścicielowi AIB Ślączka s.j. w Knurowie Ryszardowi

Szpurze, prezesowi zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach Stefanowi Dzienniakowi oraz
prezesowi Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Gliwicach Wiktorowi Pawlikowi.
Wybitne postaci krajowego i śląskiego budownictwa
otrzymały Tytuł Honorowy wraz z medalem „Osobowość
Budownictwa Śląskiego”. Wśród nich znaleźli się: przewodniczący rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach Franciszek Buszka, inżynier budownictwa
Walerian Witas oraz wiceprzewodniczący katowickiego
oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Jan Witkowski.
Po raz kolejny wręczono również nagrody „Przyjaciel
Śląskiego Budownictwa” przyznawane przez Kolegium
Forum Budownictwa Śląskiego. Otrzymali je: marszałek
województwa śląskiego Mirosław Sekuła, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Budownictwa Transportu i Gospodarki
Morskiej Janusz Żbik, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu Tadeusz Serafin, przewodniczący Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Katowicach Andrzej Barczak.
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90. urodziny mistrza
Chociaż pochodzi z Warszawy, to właśnie ze Śląskiem ma najwięcej miłych wspomnień. Bo tu, jak sam podkreśla,
znajdował prawdziwych przyjaciół i wiernych czytelników. 8 listopada swoje 90. urodziny obchodził Józef Hen, autor takich takich dzieł jak "Cud z chlebem", "Błazen – wielki mąż" czy "Krzyż Walecznych". Z tej okazji 13 listopada
pisarz spotkał się ze swoimi czytelnikami w Miejskim Domu Kultury Koszutka w Katowicach.
- Wybitny pisarz, wspaniały człowiek i czarujący mężczyzna – tak zapowiedziała pojawienie
się na scenie wielkiego pisarza, dramaturga, scenarzysty, a także publicysty i reportażysty Beata
Netz, która wieczór poświęcony jego twórczości
prowadziła wspólnie z Maciejem Szczawińskim.
Na miejscu zjawiło się wielu znamienitych gości.
Wśród nich m.in. wicemarszałek województwa
śląskiego Aleksandra Gajewska-Przydryga,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz
Donocik oraz prezydent Katowic Piotr Uszok.
- Obszar literatury jest czymś bardzo ważnym.
Również w życiu mieszkańców naszego miasta,
co widać po ilości osób zgromadzonych na tej sali.
Nie pamiętam by była ona tak pełna jak dzisiaj. To
wyraz wdzięczności i przywiązania do twórczości
naszego jubilata. Chciałbym, żebyśmy mogli się
cieszyć z tej twórczości jeszcze przez wiele lat i żeby
ta pasja literacka trwała jak najdłużej – mówił
prezydent Katowic.
Podczas spotkania czytano fragmenty książki
„Najpiękniejsze lata”. Tak właśnie określa swoją
młodość Józef Hen. Mimo że był to jednocześnie
najtrudniejszy okres jego życia. - Jak się ma 17,
18 lat to zakłada się, że to są najpiękniejsze lata
– skomentował wybór tytułu książki jej autor.
Spytany o to jak zostać pisarzem odpowiedział.
- W życiu każdego może coś zajść. Ważne, żeby
zrozumieć co zaszło i umieć to napisać – zaznaczył. Podczas spotkania można było również
posłuchać fragmentów najnowszej książki Józefa
Hena „Szóste, najmłodsze i inne opowiadania ”,
która została opublikowana w 2011 r. Przeczytał

A

dam Makowicz, światowej
sławy pianista, 11 listopada
odebrał Złotą Cieszyniankę,
kilka dni temu zagrał w katowickim
klubie Old Timers Garage. Z wiekiem coraz częściej przyjeżdża na
Śląsk, w Ustroniu wciąż zresztą ma
swój dom. Szczególny związek łączy
go jednak z Katowicami...

To dzięki dyrektorowi jednej z
katowickich kopalń w domu Matyszkowiczów (tak się nazywali, mistrz
uprościł nazwisko, by Amerykanie
potrafili je wymówić) zagościł fortepian. Jak do tego doszło? Otóż ojciec
Adama był inżynierem górniczym i dla
jednej z katowickich kopalń zaprojektował jakieś urządzenie mechaniczne.
Dyrektor zakładu nie miał pieniędzy
na zapłatę, ale powiedział, że może
oddać stary fortepian. Ojciec przyszłego wirtuoza przyjął instrument.
To zaważyło na dalszym życiu jego
syna... Adam miał wtedy dziewięć lat.
W szkole w Rybniku mu nie
szło, więc zaczął dojeżdżać do
szkoły dla pracujących do Katowic.

foto: TB

Tomasz Breguła

je sam autor, który zdradził również, że zbiorem
opowiadań zainteresowali się już filmowcy. - Jest
to m.in. Agnieszka Holland, z którą już jakiś czas
temu zaczęliśmy mailować. W pierwszej kolejności
nakręciła jednak film „W ciemności”, za który
miała szansę otrzymać Oscara... ale powiedziała,
że jeszcze wróci do mojej książki – mówił Józef
Hen, którego dzieła od późnych lat 50. aż do dnia
dzisiejszego inspirują największych reżyserów
filmowych nie tylko w naszym kraju, ale również
zagranicą. Na ich podstawie powstały już m.in.
„Prawo i pięść” Jerzego Hoffmana, „Nikt nie

woła” Kazimierza Kutza czy czechosłowacki
„Bokser i śmierć” w reżyserii Petera Solana.
Józef Hen przyznał podczas spotkania, że
miewał w swojej literackiej karierze trudne chwile. Bywało tak, że na wydanie książki czekać
musiał latami. To jednak nie podcięło mu skrzydeł. - Byłem kiedyś na takim spotkaniu z dziećmi.
One zadają naprawdę bardzo ciekawe pytania.
Usłyszałem wtedy: czy nie pomyślał pan kiedyś,
żeby przestać pisać? Odpowiedziałem: owszem.
I co pan na to? Napisałem o tym opowiadanie –
odpowiedział w swoim stylu Józef Hen.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego mieli
okazję spotkać się z pisarzem 14 listopada.
Tego samego dnia Józef Hen pojawił się także
w Bibliotece Śląskiej, gdzie został wyróżniony nagrodą Amicus Librorum przyznawaną
przyjaciołom śląskiej Książnicy. Katowickie
urodziny pisarza zorganizował Komitet Honorowy Obchodów, na czele którego stanęli
prezydent Katowic Piotr Uszok, prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz Dorota
Stasikowska-Woźniak, dyrektorka Dress for
Success Polska.

Katowice - miasto Makowicza

Nie pracował, więc przedstawił zaświadczenie, że równolegle uczy się w
szkole muzycznej, w czasie dnia musi
ćwiczyć, bierze dodatkowe lekcje, więc
nie ma czasu na naukę. Jakoś to przyjęli. Wytrzymał w tej szkole niecały
rok. Ale w międzyczasie odkrył inną

możliwość. W budynku Wyższej
Szkoły Muzycznej cały dół zajęty był
przez liceum muzyczne. Można tam
było zrobić maturę jednocześnie ucząc
się muzyki, a później przenieść się na
piętro wyżej, do akademii. „Pojechałem tam z matką, zagrałem egzamin

i przyjęto mnie, bo byłem dosyć już
sprawnym pianistą. Poznałem kolegów, którzy słuchali radia i jazzu.
To oni załatwili mi jakieś pierwsze
chałturki na akordeonie, za co dawali
mi trochę pieniędzy, za które kupiłem
wtedy swoje pierwsze radio i zacząłem
słuchać Willisa Conovera” - wspomina po latach w wywiadzie – rzece
„Grać pierwszy fortepian”.
Niestety, w dziewiątej klasie Adam
Makowicz zbuntował się. Uznał bowiem, że profesorowie uwzięli się na
niego! Zapowiedział, że nie zdaje egzaminów, bo i tak go obleją. Przybiegł
nawet dyrektor szkoły, który próbował
zmusić Adama do przystąpienia do
egzaminu. Młody muzyk jednak
zaparł się i w rezultacie skończył
edukację. Otrzymał świadectwo z
samymi ocenami niedostatecznymi.
Tylko zachowanie miał dostateczne...
Całe lato został w Katowicach jako...
bezdomny.

Mamie, która była bliska załamania nerwowego, zaproponował
wówczas, że może jeszcze spróbuje
swoich sił w liceum muzycznym w
Krakowie. Znów pojechali razem.
Kiedy w Krakowie zobaczyli jego
świadectwo z Katowic, zgłupieli.
Zadzwonili jednak do szkoły w
Katowicach i dali mu szansę. Do
szkoły chodził m.in. z Andrzejem
Zielińskim, który później założył
zespół Skaldowie. W dziesiątej klasie
chodził na lekcje może dwa miesiące,
potem postanowił poświęcić się tylko
jazzowi, miał już przecież 20 lat. Rzucił szkołę, rodzice przestali płacić za
wynajem mieszkania i młody Adam
znów stał się bezdomnym... Ale jakoś
sobie radził, grywał przecież do białego rana na jamach... A zamieszkał
w piwnicy akademika Żaczek, gdzie
składowano koks na opał. Ale to już
zupełnie inna historia...
Tekst i zdjęcie: Antoni Strzelecki
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Nie będzie zakazu dla węgla
foto: Dominik Gajda

Polski rząd nie pracuje obecnie nad programem, który
do 2020 roku zakazywałby
stosowania węgla jako źródła
energii cieplnej w indywidualnych paleniskach domowych!
Taką odpowiedź uzyskał poseł
Marek Krząkała, który interpelował w tej sprawie w Ministerstwie Środowiska.
Antoni Strzelecki

M

inisterstwo odpowiada, że taki zakaz
mógłby spowodować zmniejszenie
sprzedaży węgla kamiennego, a tym
samym pociągnąć za sobą pogorszenie sytuacji finansowej spółek węglowych i
redukcję zatrudnienia. Rozważana jest natomiast
możliwość wprowadzenia wymogów jakościowych dla paliw, w tym zwłaszcza paliw węglowych
oraz wymogów technicznych dla źródeł spalania
stosowanych w sektorze „bytowo-komunalnym”.
Skutkowałyby to dla przykładu wyłączeniem z
użytku paliw wysokoemisyjnych, takich jak muły
poflotacyjne, miał węglowy czy węgiel złej jakości.
Ministerstwo podkreśla, że paliwa te powinny być
wykorzystywane wyłącznie w instalacjach do tego
przystosowanych, wyposażonych w urządzenia
do redukcji emisji substancji zanieczyszczających
powietrze (m.in. dwutlenku siarki, tlenku azotu,
tlenku i dwutlenku węgla, pyłów.
Ministerstwo Środowiska wskazuje, że
podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, Polska nie dotrzymuje obowiązujących

standardów jakości powietrza. W ponad 90 proc.
stref w kraju przekroczono już standardy jakościowe powietrza dla pyłu drobnego oraz benzo(a)
piernu. Wnioski resortu środowiska potwierdza
także Unia Europejska. Pod względem czystości
powietrza Polska jest na przedostatnim miejscu
wśród państw wspólnoty. Eksperci Światowej
Organizacji Zdrowia zbadali 65 polskich miast
pod kątem smogu, wykazując, że zaledwie sześć
z nich spełnia unijne normy – najgorsze wyniki
odnotowano natomiast w Krakowie, Rybniku,
Katowicach, Zabrzu, Nowym Sączu, Gliwicach
czy Dąbrowie Górniczej.
W kraju realizowane są programy naprawcze,
obejmujące głównie wymianę starych niskoemisyjnych urządzeń grzewczych opalanych węglem
kamiennym na niskoemisyjne piece ekologiczne – olejowe, gazowe oraz wykazujące wysoką
sprawność piece na biomasę. Trwa termomodernizacja budynków, realizowany jest program
podłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych.
Wdrożenie takich proekologicznych rozwiązań

ułatwia m.in. przygotowany przez Ministerstwo
Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt „Likwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Zakłada on dofinansowanie
wymiany nie ekologicznych urządzeń grzewczych

do wysokości 90 proc. kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia oraz termomodernizacje budynków i dokonywanie przyłączeń do miejskich sieci
ciepłowniczych.
Jak wskazuje resort środowiska, pierwszy
nabór wniosków o pozyskanie takich dofinansowań spotkał się z dużym zainteresowaniem
– do 21 stycznia 2013 roku wnioski złożyło 11
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na łączną kwotę ponad 121
mln zł (121 224 699 zł).
W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są
programy „Kolektory słoneczne do podgrzewania
wody użytkowej”, „Działania inwestycyjne mające
na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa”, „Poprawa efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach”.
Stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i
wynikające z tego korzyści są również tematem
nowego projektu informacyjnego Ministerstwa
Środowiska: „Działania edukacyjne i promocyjne
w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę
domów przyjaznych środowisku”.

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, według
najnowszego raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w pierwszej dziesiątce miast o najgorszej
jakości powietrza w Europie znalazły cztery miasta z województwa śląskiego: Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i
Katowice. Obliczono, że liczba dni w roku, podczas których przekraczany jest limit stężenia tlenków węgla i
dwutlenku siarki w tych miastach sięga aż 124 dni. W Polsce więcej dni z „zanieczyszczonym powietrzem”
ma Kraków i Nowy Sącz, a w całej Europie jeszcze tylko cztery bułgarskie miasta.
W Katowicach, jak w wielu innych śląskich miastach, funkcjonuje wsparcie zmiany systemu ogrzewania
w budynkach/lokalach mieszkalnych na proekologiczne (gazowe, elektryczne, sieć c.o., kominek na drewno,
ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem) oraz montażu odnawialnych źródeł energii. W
przypadku ogrzewania proekologicznego (energia elektryczna, gaz, olej, sieć miejska, kominek na drewno,
ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem) oraz odnawialnych źródeł energii, kwota dotacji
celowej obejmuje do 50 procent nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków
nie więcej jednak niż 6000 zł brutto.

foto: KP

Jedyne takie muzeum w Polsce

Sala operacyjna z XVIII wieku

O

d roku w murach Śląskiego
Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego
w Ustroniu działa Muzeum
Chirurgii. To pierwsze tego typu
muzeum nie tylko w naszym regionie, ale również w skali całego
kraju. Obiekt prezentuje historię
i dokonania wybitnych śląskich
chirurgów oraz m.in. urządzenia
medyczne i narzędzia chirurgiczne

Narzędzia chirurgiczne

wykorzystywane dawniej w polskiej służbie zdrowia.
Dyrektor szpitala w Ustroniu
dr n. med. Ryszard Wąsik, oprowadzając nas po muzeum zwraca
szczególną uwagę na dwie sale
operacyjne pochodzące z różnych
epok. - Odwiedzając nasze Muzeum
Chirurgii możemy przenieść się w
czasie. Mamy tu bowiem wiernie

odwzorowane sale operacyjne z
XVIII i XX wieku. Z bliska można
zobaczyć jak kiedyś wykonywało
się zabiegi i jak cała polska służba
zdrowia zmieniała się na przestrzeni
wieków - mówi.
Jednym z najciekawszych eksponatów prezentowanych w ustrońskim
muzeum jest aparat płuco-serce,
zbudowany w 1968 roku przez profesorów: Paliwodę, Antoszewskiego

Sala operacyjna z XX wieku

i Wosia. Całe muzeum zlokalizowane jest w kilku pomieszczeniach, a
niektóre eksponaty mogą wywołać
szybsze bicie serca.
- Dlatego nasza placówka otwarta
jest dla wszystkich, którzy ukończyli
przynajmniej 15 lat. Zdajemy sobie
sprawę, że widok sali operacyjnej to
nie jest najprzyjemniejsza rzecz, stąd
to ograniczenie wiekowe - przyznaje
dyrektor Wąsik.

Muzeum Chirurgii powstało ze
środków własnych Śląskiego Szpitala
Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego
w Ustroniu. Koszt to około 80 tysięcy
złotych. W zeszłym roku zostało zarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia.
Dyrektor Wąsik liczy, że w niedalekiej
przyszłości w działalność muzeum włączy się Izba Lekarska, a projekt zintegruje
środowisko medyczne całego regionu.

Kamil Puternicki
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Talent i trening

Do

Podczas swojej 17-letniej kariery zdobywał wyróżnienia
na najbardziej prestiżowych konkursach w kraju i Europie. Ma już na swoim koncie m.in. Mistrzostwo Polski
oraz Śląska. Zajął również 5. miejsce na Mistrzostwach
Europy we Fryzjerstwie Artystycznym. Mimo to cały
czas się rozwija i dąży do perfekcji. Bo jak sam podkreśla, tylko dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć sukces.

tej pory zajęcie 5.
miejsca na Mistrzostwach Europy, które odbyły
się 27 i 28 września w Moskwie to jego
największe osiągnięcie. Rudzianin
wystąpił w trzech konkurencjach fryzury klasycznej, kreatywnej oraz
w tzw. fashion. Startował wspólnie
z Agatą Malinowska z Bydgoszczy
i Pawłem Matrackim z Olsztyna. Oceniano nas zarówno indywidualnie
jak i drużynowo. Jako reprezentacja
zajęliśmy bardzo wysokie, czwarte
miejsce. To były wielkie emocje i wielka radość. Teraz trzeba jednak zejść
na ziemię i zmierzyć się z kolejnymi
wyzwaniami – mówi Damian Duda,
który przygotowuje się już do startu
w nadchodzących Mistrzostwach
Świata.
Osiągnięcie tak wielkiego sukcesu
nie byłoby możliwe bez nieustannego
podnoszenia swoich kwalifikacji pod
okiem wielkich mistrzów. - Wiele
nauczyłem się od naszego reprezentacyjnego trenera Andrzeja Matrackiego.
Ma ogromną wiedzę i umiejętności.
Kilkukrotne zdobycie przez niego
Mistrzostwa Świata we fryzjerstwie
artystycznym mówi samo za siebie.
Poza tym jeździłem po całej Europie
ucząc się u takich mistrzów jak Ramiro

Mata czy Richard Tomson - podkreśla
Damian Duda.
Rudzki fryzjer inspiracji ma wiele, ale stawia przede wszystkim na
kreowanie własnego stylu. Tworzone
przez niego stylizacje łączą w sobie
głównie cechy nurtu brytyjskiego,
który wyróżnia perfekcjonizm i dbałość o formę oraz włoskiego, który
jest lekki i finezyjny. Damian Duda
zaznacza, że kreacje konkursowe zasadniczo różnią się
od tych wykonanych
w salonie. - Stwor z e ni e t a k i e j
fryzury może
zająć nawet 10
godzin. Tutaj
chodzi przede
wszys tkim o

to, żeby pokazać co z tymi włosami
można zrobić i jaki efekt osiągnąć.
W salonie nie ma takich możliwości. Zazwyczaj po godzinie można
już zobaczyć efekt końcowy. Tutaj
najważniejsza jest wnikliwa konsultacja i zrozumienie potrzeb klienta.
Pewne elementy z tego fryzjerstwa
artystycznego na ulicę jednak się przenoszą. W naszym studiu chcemy aby
fryzjerstwo było sztuką. To nie
jest tylko skracanie włosów – mówi Damian
Duda zaznaczając,
że w tym fachu
r ów n i e ż m a
zastosowanie
zasada, że tylko
trening czyni
mistrza.

CD. Wersja winylowa to jedna płyta,
musieliśmy więc dokonać wyboru utworów, nie wszystko zmieściło się na jednym czarnym krążku – tłumaczy Adam
Drewniok, basista Carrantuohill.
Co ciekawe, to pierwsza od długiego czasu folkowa płyta winylowa
na polskim rynku. Wytłoczono tylko
500 sztuk. Kiedy się wyprzeda, będzie
kolejnym białym krukiem.
Czy starsze płyty zespołu również
zostaną wydane w czarnej wersji? – Raczej nie, natomiast chcemy, by kolejne
ukazywały się również w takim wydaniu.
Obecnie obserwujemy renesans czarnych

płyt, ja sam jestem ich wielkim miłośnikiem – mówi Adam Drewniok.

foto: Damian Duda

Tomasz Breguła

P

odczas gdy nowa płyta Paula
McCartney'a na CD kosztuje
50 złotych, jej winylowy odpowiednik ponad 100 złotych. Tak samo
jest z płytami polskich wykonawców.
Nową Edytę Bartosiewicz na kompakcie
dostaniemy za nieco ponad 30 zł, a na
czarną płytę musimy zarezerwować ponad 70 złotych. I mimo sporych różnic
w cenie, to właśnie rynek płyt winylowych dynamicznie rośnie, a kompaktowych leci na łeb na szyję. Kwitnie też
handel płytami używanymi.

DOBRA SIEĆ KOMISÓW
Śląsk pod tym względem jest winylowym rajem. W Katowicach, przy
ulicy 3 maja, od kilkunastu lat działa
jeden z najlepszych w Polsce komisów
płytowych, który specjalizuje się właśnie
w czarnych płytach. Można tam znaleźć
kilkanaście tysięcy pozycji – od płyt
za złotówkę czy dwie, po egzemplarze
kosztujące kilkaset złotych i więcej. Co
się sprzedaje? Wszystko. Najpopularniejsi artyści, którzy schodzą niemal
od ręki, to Led Zeppelin, Pink Floyd.
„Płyty winylowe sprzedajemy w sklepie
od samego początku, to już piętnasty
rok. Zainteresowanie klientów danymi

wykonawcami, gatunkami się zmienia.
Bywało lepiej z jazzem, bluesem... punkiem. Choć ten jakoś ostatnio odbija się
od dna. Nic nie może się jednak równać
z Led Zeppelin, no może Floydzi” - pisze
na profilu sklepu na Facebooku jego właściciel, pan Mariusz. Stary egzemplarz
słynnej „IV” ze „Schodami do nieba”
poszedł ostatnio za 100 złotych.
Z Katowic jedziemy do Sosnowca,
tam, przy ulicy Targowej, działa kolejny
komis płytowy. Są głównie winyle, jest
trochę CD. Szacuję, że jest tam około
1000-2000 płyt. W soboty płyty można
znaleźć na giełdzie elektronicznej w Milowicach. Jadąc w kierunku w Bielska,
trzeba zahaczyć o antykwariat muzyczny
Winyl.
Oczywiście, nowe płyty bez problemu dostaniemy w salonach takich jak
Media Markt, Saturn czy Empik.

NASI SĄ MODNI
Co ciekawe – bardzo dobre ceny
uzyskują płyty śląskich artystów! Rekordy bije nasz Dżem. Płyta „Detox” (ostatni krążek tej grupy wydany również na
winylu, potem były już tylko CD) osiąga
ceny przekraczające 200 złotych! Co ciekawe nie jest to jakaś rzadkość, a chwilę

po debiucie była nawet dodawana za
darmo do biletów na koncerty zespołu!
Ale to jeszcze nic – pierwszy album grupy, koncertowe wydawnictwo „Dzień, w
którym pękło niebo”, jest praktycznie
niedostępny. Jak się gdzieś kiedykolwiek
wypłynie na wtórnym rynku, pewnie
kosztował będzie majątek.
Kilka dni temu na popularnym
portalu aukcyjnym pojawiła się „Cegła”,
czyli dość powszechna płyta Dżemu.
Tyle, że podpisana przez zespół w Domu
Studenckim nr 1 w Sosnowcu po koncercie, który zagrali na stołówce akademickiej! Są tam oczywiście podpisy i
Ryśka Riedla, i Pawła Bergera. Właściciel
wycenił ją na 500 złotych...
Białym krukiem jest także czarny
krążek Big Bandu Katowice, zatytułowany „Music For My Friends”, wydany
w ramach kultowej dziś serii Polish Jazz.
Potrafi kosztować nawet kilkaset złotych!

NOWOŚCI
TEŻ NA WINYLU
Pierwszą w swojej historii czarną
płytę właśnie wydał śląski folkowy
zespół Carrantuohill. Ostatnio promował ten krążek w Katowicach. - Nasza
ostatnia płyta wyszła na dwóch krążkach
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Śląsk kręci się na czarno

TO JUŻ PRZEMYSŁ
Wokół winyli powstaje cały przemysł. Do łask wracają gramofony. Ceny
kultowych polskich Adamów mogą
przekroczyć nawet 1 tys. złotych. Dobry sprzęt kupimy za kilkaset złotych, a
górnej granicy nie ma!
Pasjonaci produkują koszulki (np. z
gustownym nadrukiem „Ocal vinyl”). Z czarnych płyt powstają zegary, a nawet obrazy!
Antoni Strzelecki

08 Policja
Tirem z 3 promilami

L

ublinieccy policjanci zatrzymali kierowcę tira, który nie zdołał
wykonać manewru zawracania
na parkingu przy jednej z restauracji.
Po tym jak zniszczył krzewy i utknął
na krawężniku, niezbędna okazała się
interwencja pomocy drogowej. Jak się
okazało kierowca miał w organizmie
prawie 3 promile alkoholu.
Kiedy kierowca tira próbował
objechać budynek, aby wyjechać na
trasę, okazało się, że przejazd jest zbyt
wąski i manewru nie da się wykonać.
Ciężarówka stratowała rosnące w
pobliżu krzewy ozdobne i „zawisła”
na krawężniku. Niezbędne okazało
się użycie profesjonalnego sprzętu i
wyciągnięcie samochodu przez pomoc
drogową. Kierowcy grozi 2 letni pobyt
za kratkami.

Chciał sprzedać
narkotyki policjantom

C

ieszyńscy policjanci zatrzymali dilera, który chciał im sprzedać narkotyki. Mężczyzna miał
przy sobie ponad 13 gramów marihuany oraz woreczek foliowy z zawartością białej substancji.
Do zdarzenia doszło kilka dni
temu w rejonie cieszyńskiego rynku.
Młody mężczyzna podszedł do nieumundurowanych policjantów. Na
początku wynikało, że młodzieniec
chciał sobie z nimi porozmawiać. Jednak po chwili zapytał, czy chcą kupić
narkotyki. Zaznaczył jednak, że nie
sprzeda im „towaru” na ulicy, ponieważ kręci się za dużo „niebieskich”.
Następnie zaproponował, aby razem
udali się w ustronne miejsce. Wsiedli razem do samochodu, który był
nieoznakowanym radiowozem i pojechali... na komendę. Zaskoczony diler
trafił wprost do policyjnego aresztu.
Środki odurzające zabezpieczono do
dalszych badań. Zatrzymany usłyszał
już zarzuty przemytu narkotyków oraz
wprowadzania ich do obrotu. 24-letni
mieszkaniec Istebnej był już wcześniej
karany za podobne przestępstwa.
Prokurator zastosował wobec niego
policyjny dozór. Grozi mu nawet 10
lat pobytu za kratkami.

Łupy ukrył w lesie

J

astrzębscy kryminalni zatrzymali
26-latka podejrzanego o włamania
do piwnic na terenie miasta. Łączne starty oszacowano na 6 tys. zł. Część
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Znaleźli magazyn narkotyków

Wspólna akcja policjantów z
wydziału antynarkotykowego,
pododdziału
antyterrorystycznego i
celników, doprowadziła do
namierzenia i zlikwidowania
w Katowicach magazynu
narkotyków. Do policyjnych
depozytów trafiło prawie
6 kilogramów amfetaminy,
ponad pół kilograma
marihuany i kilogram haszyszu
o łącznej czarnorynkowej
wartości ponad 280 tys.
złotych. Zatrzymano także
czterech mieszkańców
Katowic, do których należały
zmagazynowane narkotyki.

P

olicjanci z wydziału antynarkotykowego pracowali nad tą
sprawą od kilkunastu tygodni. Wcześniej docierały do nich

skradzionych przedmiotów sprawca
ukrył w zaroślach w pobliżu swojego
domu, natomiast pozostałe sprzedał
w lombardzie i punkcie skupu złomu.

Okazało się, że 26-latek trudnił się
złodziejskim fachem od lipca. W jego
zainteresowaniu było wszystko to, co
przedstawiało jakąkolwiek wartość,
począwszy od elektronarzędzi i sprzętu
RTV, a skończywszy na rowerach górskich. Przedmioty, które odzyskano
wkrótce wrócą do właścicieli. O dalszym losie włamywacza zdecyduje sąd.
Za popełnione przestępstwa grozi mu
10 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny finał pożaru
na działkach

T

rwa ustalanie okoliczności i przyczyn pożaru altanki
działkowej, do którego doszło
w Chwałowicach. W spalonym budynku znaleziono zwłoki mężczyzny. Ofiarą pożaru jest najprawdopodobniej
50-letni mężczyzna, który od kilku lat
mieszkał na działkach.
Do zdarzenia doszło tuż po północy na ul. Zwycięstwa. Pożar zauważył
przypadkowy świadek, który natychmiast powiadomił straż pożarną.
Podczas akcji służb ratowniczych, w
doszczętnie spalonej altance działkowej znaleziono zwłoki mężczyzny,
prawdopodobnie bezdomnego. Obecny na miejscu prokurator zarządził
przeprowadzenie sekcji zwłok. Wkrótce zostaną wznowione oględziny miejsca zdarzenia z udziałem policjantów,

okazywało, w saszetkach nie było
gotówki, a tylko... pocięte gazety.
Prawdopodobnie w ten właśnie sposób podejrzani mogli oszukać ponad
20 osób w całym kraju.

Dwie akcje
ewakuacyjne

informacje o tym, że na terenie
Katowic może istnieć magazyn,
w którym przestępcy gromadzą
narkotyki. Przez ten czas sprawdzano, kto może mieć związek z
przechowywaniem, a być może i
handlem narkotykami. Poszukiwania doprowadziły antynarkotykowych na ulicę Grażyńskiego,
gdzie w jednym z mieszkań odkryli
magazyn.

Podczas akcji, w której uczestniczyli antyterroryści i celnicy, zatrzymano 4 mężczyzn, przechowujących
tam „towar”. Antynarkotykowi nadal
pracują nad sprawą. Sprawdzają skąd
pochodziły narkotyki i czy były inne
osoby, które współdziałały z podejrzanymi. Za posiadanie i udział w
obrocie znacznymi ilościami narkotyków zatrzymanym grozi dziesięcioletni pobyt w więzieniu.

prokuratora oraz biegłego z zakresu
pożarnictwa. Śledczy obecnie ustalają,
co mogło być przyczyną pożaru.

szczegóły napaści. Na czele trójki stała 48-letnia kobieta. Powodem miały
być ich nieporozumienia z przeszłości.
Dwóch mężczyzn i kobieta na 31-letniego mieszkańca Ochab czekali
pod jego domem. Po uprowadzeniu
i kradzieży pieniędzy oraz ubrań
mężczyznę pozostawiono w lesie.
Półnagi wrócił do domu o własnych
siłach. Stamtąd trafił do szpitala. Jego
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Rodzina mężczyzny powiadomiła
policję. Policjanci ze skoczowskiego
komisariatu wszczęli poszukiwania
sprawców. W ciągu jednej doby od
zgłoszenia zatrzymali całą trójkę.
48-letniej jastrzębiance, 29-letniemu
mieszkańcowi Ochab i 25-latkowi bez
stałego miejsca zamieszkania śledczy przedstawili łącznie 11 zarzutów
dotyczących pobicia, uprowadzenia i
wtargnięcia na posesję.

Przegrał skradzione
pieniądze

N

a wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował 29-letniego częstochowianina
podejrzanego o napad na jeden z częstochowskich salonów gier. Zrabowane 1700 złotych mężczyzna wydał na... grę na automatach w innym
salonie. Zaraz po tym zgłosił się
do komisariatu.
Do jednego z częstochowskich
salonów gier wszedł mężczyzna,
który przyniesioną ze sobą taśmą
skrępował pracownika i, grożąc mu
pozbawieniem życia, skradł znajdujące
się tam pieniądze. Gdy pracownik
został uwolniony, powiadomił o
wszystkim policjantów. Stróże prawa
szybko ustalili, że sprawcą napadu jest
29-letni Adam Z – znany ze swojego
zamiłowania do gry na automatach.
Następnego dnia po napadzie okazało
się, że poszukiwany sam zgłosił się do
jednego z katowickich komisariatów.
Wcześniej jednak zdołał przegrać w
miejscowym salonie gier pieniądze
pochodzące z rozboju. Częstochowianin usłyszał już zarzuty. Grozi mu do
12 lat więzienia.

Półnagi wracał z lasu

P

olicjanci z komisariatu w Skoczowie zatrzymali sprawców pobicia
i uprowadzenia 31-letniego mężczyzny. Napastnicy siłą wrzucili go do
bagażnika samochodu i wywieźli do
lasu. Tam dotkliwie pobili. Po rozebraniu, półnagiego zostawili w lesie.
Do zdarzenia doszło w Ochabach.
Przestępcy dokładnie zaplanowali

Objazdowi oszuści

T

rzyosobowa szajka oszustów,
która grasowała m.in. w Gliwicach jest już w rękach policjantów. Poszukiwana przez kryminalnych
z „jedynki” grupa została zatrzymana
pod Warszawą. Wpadli podczas rutynowej kontroli drogowej.
Zatrzymani, to dwie kobiety i
mężczyzna - obywatele Węgier oraz
Słowacji. W Gliwicach, w roku 2012 i
2013, okradli dwie osoby. Jedna z nich
straciła aż 40 tys. złotych. Grupa poruszała się po kraju wypożyczonymi
samochodami. Oszuści przekonywali
ofiary, że właśnie mieli poważny wypadek i pilnie potrzebują pieniędzy.
Pokazywali, że mają wprawdzie gotówkę, ale jest to waluta zagraniczna,
której teraz nie mogą wymienić. W
zastaw za złotówki zostawiali poszkodowanym saszetki z rzekomą walutą.
Później, po wymianie w kantorze,
dług mieli spłacić. Niestety, jak się

O

koło 60 osób ewakuowano
z bloku na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach.
Było to konieczne po tym, jak jeden
z mieszkańców zagroził wysadzeniem budynku w powietrze. Nie był
to jedyny tego typu incydent w powiecie gliwickim.
Na miejscu zdarzenia przybyły
pogotowie ratunkowe, gazowe i straż
pożarna. Mieszkańcy mogli wrócić
do swoich mieszkań dopiero późnym
wieczorem. 18-letni mężczyzna, z którym rozmawiali policjanci, wyszedł
ze swojego lokalu i w towarzystwie
funkcjonariuszy został odwieziony do
szpitala psychiatrycznego.
Podobna sytuacja zdarzyła się
około w Toszku. W tym przypadku
50-letni mężczyzna podpalił meble i
wyposażenie mieszkania. Zatrzymany desperat spowodował zagrożenie
utraty życia i zdrowia mieszkańców
budynku. Sprawca został zatrzymany przez pyskowickich policjantów i
przekazany lekarzom.

Zlikwidowali
nielegalną uprawę

Z

likwidowano nielegalną uprawę konopi indyjskich. W prywatnym mieszkaniu w jednym
z bloków na terenie Sosnowca, 38-latek zaadoptował do nielegalnej uprawy
prawie cały pokój. Mężczyzna usłyszał
aż trzy zarzuty.
Funkcjonariusze dokładnie zlokalizowali nielegalną uprawę i zatrzymali
jej właściciela. Zabezpieczono nielegalną uprawę, na którą składało się 31
krzewów. W mieszkaniu znajdowały
się odpowiednio zamocowane lampy
oraz inne urządzenia grzewcze, które
również zostały zabezpieczone. Po zatrzymaniu sosnowiczanin noc spędził
w policyjnym areszcie. Odpowie za
nielegalną uprawę konopi indyjskich,
posiadanie marihuany oraz przystosowanie urządzeń do nielegalnej uprawy.
Wczoraj prokurator zastosował wobec
mężczyzny policyjny dozór. 38-latkowi
może grozić kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
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W sam raz na prezent Jak radzić sobie z samotnością?
W
S
tym tygodniu prezentujemy Państwu tablet Samsung Galaxy 3 7.0 3G SM T-2110.
Jak przekonują pracownicy sklepu RTV
EURO AGD przy ulicy Wolności 10 w Chorzowie,
jest to doskonały wybór na prezent. - Powolutku
zbliża się okres świąteczny. Wielu klientów już teraz
zapoznaje się z naszą ofertą, rozglądając się za produktami, którymi można obdarować swoich bliskich.
Myślę, że najnowsze urządzenie firmy Samsung
doskonale się do tego nadaje – podkreśla jeden z
pracowników sklepu.

7-calowy ekran dotykowy zapewnia wygodę
użytkowania oraz pełną mobilność urządzenia.
System Android 4.2 Jelly Bean znacznie poprawia
jego wydajność powodując, że prędkość działania
produktu jest naprawdę imponująca. Do tego dwurdzeniowy procesor, dzięki któremu ściąganie plików,
przeglądanie stron internetowych czy odtwarzanie
filmów HD odbywa się bez żadnych zakłóceń. To
wszystko sprawia, że tablet koreańskiej firmy cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. - Nic w
tym dziwnego. Produkt jest bardzo ładnie wykonany
i absolutnie najwyższej jakości. Gdybym w tej chwili
sama chciała zakupić tablet, bez wątpienia wybrałabym Samsung Galaxy 3 7.0 3G SM T-2110. Ponadto
producent przygotował specjalny bonus. Jest to 500

zł do wykorzystania na wszelkiego rodzaju aplikacje
dostępne w serwisie Samsung Apps - komentuje
pracownik sklepu.
Samsung Galaxy 3 7.0 3G SM T-2110 jest również
pierwszym tabletem koreańskiej firmy, w którym zastosowano złącze microUSB. Urządzenia produkowane
wcześniej, wyposażano w gniazda stosowane wyłącznie
w produktach firmy Samsung. - To utrudniało m.in.
podłączenie tabletu do innych urządzeń. Teraz ten
problem został wyeliminowany co z pewnością ucieszy
użytkowników – mówi jeden z pracowników sklepu.
Tablet wyposażony jest również w aparat o rozdzielczości 3 Mpx, wbudowany czytnik kart pamięci microSD, który ułatwia przenoszenie plików z urządzeń
zewnętrznych, gniazdo słuchawkowe typu mini-jack,
Wi-Fi oraz wbudowany modem 3G, dzięki któremu
można korzystać z internetu dosłownie wszędzie. 8GB
pojemności wewnętrznej pozwala natomiast na przechowywanie w pamięci wielu plików tekstowych, gier
i innych aplikacji. Warto również dodać, że z tabletu
można korzystać nawet 7 godzin bez konieczności
podłączenia kabla zasilającego!
W następnych numerach będziemy prezentować
Państwu kolejne produkty dostępne w ofercie RTV
EURO AGD. Pracownicy sklepu przy ulicy Wolności
10 w Chorzowie ponownie doradzą jaki sprzęt wybrać
i na co zwrócić uwagę podczas zakupu!

Samsung Galaxy 3 7.0 3G SM T-2110
Tablet multimedialny | nr kat. 429832 03
Ekran dotykowy: 7 cali, pojemnościowy; Rozdzielczość ekranu: 1024 x
600 pikseli; Procesor: Marvell Armada, 1,2 GHz; Pojemność: 8 GB; Pamięć RAM: 1024 MB; Modem: 3G; System operacyjny: Android 4.1 Jelly
Bean; Gwarancja: 24 miesiące

Z
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adajemy sobie pytanie jakie pomysły
mogą odmienić zwykły, jesienny dzień
we wspaniałe, pełne przygód popołudnie?
Kiedy już wrócicie ze spaceru, trzymając w garści
piękne kolorowe liście, kiedy wyjmiecie z kieszeni
kurtek wszystkie patyczki, kamyki, kasztany
i żołędzie, okaże się, że można z nich zrobić
mnóstwo fajnych rzeczy.

pomysł na zajęcia plastyczne z kilkulatkiem.
Domowy teatrzyk - Wymyśl dla dziecka bajkę,
w której wystąpią wasze jesienne „zdobycze”.
Możecie wykorzystać zrobione przez was ludziki i zabawa gotowa!
Jesienny kolaż - Nie chcesz trzymać w domu
bukietu liści, na którym zbiera się kurz? Poproś
malucha, by wybrał najpiękniejsze liście, a potem pomalujcie je różnymi farbami i odbijcie
na kartonie. Możecie oprawić wasze dzieło w
ramkę i powiesić w pokoju.
Malowane kamyki - Wybierzcie kilka płaskich kamyków i pokolorujcie je flamastrami.
Jeśli macie jeszcze w domu muszelki zebrane
na wakacjach, możecie doczepić je do kamyków (np. plasteliną lub klejem) i zrobić z nich
kolorowe spódniczki.

z ludźmi. Jeśli po powrocie do domu spędzasz
czas czytając gazetę lub oglądając telewizję z
nudów, zamęczysz się. Nadaj swojemu życiu
jakiś kształt - zacznij żyć własnym życiem, a
nie czekaj aż trafi się ktoś, kto podzieli się z
Tobą swoim.
Nie chodzi o szukanie znajomych z przeszłości w których mogłabyś/mógłbyś się zakochać,
ale o zwyczajne odnowienie kontaktów - więcej
znajomych to zawsze więcej okazji na spotkanie
z ludźmi. Być może ktoś zaprosi cię na spotkanie
w większym gronie i będziesz miał(a) szansę
na zawarcie nowych znajomości. Szukając na
siłę drugiej połówki narażasz się na mnóstwo
zawodów. Rozpaczliwie próbujesz nawiązać bliższe znajomości, ale działasz pod samodzielnie
wytworzoną sobie presją i nie wychodzi z tego
nic dobrego. Nie rób tak. Zajmij się sobą, zrób
coś ze swoim życiem i doprowadź się do takiego
stanu, żeby to o ciebie ludzie zabiegali. Odnajdywanie własnej wartości może potrwać długo
ale to bardzo pomaga i dużo daje. Wychodź z
domu, spotykaj się z ludźmi, nie bój się poznawać
nowych środowisk. Jeśli chcesz kogoś poznać,
musisz sam(a) dać sobie na to szansę. Nawet jeśli
przewaga bycia z kimś jest dla ciebie oczywista,
wyszukaj wszystkie - nawet drobne - korzyści z
bycia singlem. Pomoże ci to poradzić sobie z tym
stanem i być może nawet w pewnym stopniu go
polubić, albo chociaż do niego przyzwyczaić.

Co robić, gdy nie ma się nikogo obok a żyć
trzeba? Jeżeli masz niską samoocenę, uważasz
że się nie nadajesz do wielu rzeczy, że źle wyglądasz, że jesteś za gruba, że jesteś chuderlawy
i słaby - inni będą cię postrzegać podobnie.
Zaakceptuj sam/a siebie, jeśli chcesz żeby zrobili
to też inni. To, że nie masz nikogo nie znaczy,
że możesz przestać o siebie dbać. Zawsze należy
nad sobą pracować bo to dużo uczy i wpływa na
nas tylko pozytywnie. Nie chodzi o stawianie
sobie zbyt wysokich poprzeczek ale o zwykłe
utrzymywanie swojego umysłu i ciała w dobrej
kondycji. Uprawiaj sport, staraj się urozmaicać
sobie życie, wymyśl i zrealizuj jakiś fajny projekt.
Uwierz, że możesz żyć w pełni nawet nie mając
bliskiej osoby przy boku. A tym, co zrobisz teraz, możesz zaimponować komuś w przyszłości.
Pomyśl co może ci wypełnić wolny czas, np. po
pracy. Nie telewizor. Może sport? Może grasz
na jakimś instrumencie? Może zacznij pisać lub
malować? Robić zdjęcia? Kręcić filmy? Budować
makiety? Staraj się tylko przy tym nie zamknąć
w sobie jeszcze bardziej. Niech nowe hobby nie
zaabsorbuje cię tak, żebyś przestał/a się spotykać
R

Jesienna zabawa z dzieckiem...

Bo jesień to taka pora roku, w której najłatwiej rozwijać zdolności plastyczne malucha.
Kolorowe bukiety - Maluszek może podzielić
liście według rozmiaru, kształtu lub kolorów.
Starsze dziecko poproś, by wymieniło nazwy
drzew, z których pochodzą konkretne liście.
Możecie robić tradycyjne bukiety – wystarczy
spiąć liście gumką. Bukiet w wersji dla ambitnych może mieć w środku kilka mniejszych
zwojów liści (jak różyczki) lub dodatkowe ozdoby z suchej trawy, gałązek a nawet koralików.
Ziemniaczane stempelki - Przetnij ziemniaki na połówki i małym nożykiem wytnij w
nich literki, które zna malec. Przygotuj farbki,
wodę i czyste kartki, na których będziecie odciskać stempelki lub układać wyrazy. Pozwól,
by starszak sam przygotował kilka stempelków,
np. robiąc w nich paski lub kropki nożyczkami
dla dzieci.
Kasztanowe ludziki - Potrzeba wyobraźni
i kreatywności, by dostrzec, co można ułożyć
z kasztanów i patyczków. Potem wystarczy już
tylko połączyć wszystkie elementy (plasteliną, klejem lub taśmą klejącą). To doskonały

amotność dotyka nas często. Zadziwiająco
często, patrząc na to jak świat "zmniejszył" się
ostatnimi czasy. Dzięki nowym technologiom
wszystko się do siebie zbliżyło, ale można odnieść
wrażenie że akurat ludzie się od siebie oddalili.
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Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46

lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Sprzedam biurko komputerowe tanio 100
zł do negocjacji. 503 895 004
Stara lampa stojąca marmur antyk ART
DECO – BYTOM. 889 328 190
Pakowarka do posiłków Duni Form DF10.
Cena 3200 do negocjacji. Tel. +48 782 018 100
Sprzedam Lade do Baru, Recepcji !!! 8500
zł do negocjacji. Tel. 662-674-647
Fax -telefon model No. KX-F2610BX Panasonic sprzedam 100zł. Tel. 504 668 880
Meble biurowe zestaw biurek (używane)
tanio. 300 zł tel. 504 668 880
Manekiny 4 szt damskie męskie krawieckie czarne jak NOWE. Tel. 792 524 460
Sprzedam Głowicę Pittlera V. Cena 2000
zł do negocjacji. Tel. 604 720 443
Sprzedam myjke fryzjerską, polecam, cena
350 zł. Tel. 784 354 219
Nowy uchwyt do TV 32-60', Cena 100 zł
Tel. 32 251 44 34.
Sprzedam 150 szt. kaset audio z muzyką
weselną. Tel. 510-746-127.
Przyjmę zbędne sprzęty domowe (AGD),
Telewizor, Pralka itp. Tel. 787 604 663.

Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

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

32 494 33 57

Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636
Oferuję sprzątanie mieszkań, pomoc domową (okolice Tychów, Bierunia). Tel. 796 717 994
Usługi Minikoparka Rybnik Knurów
Żory Orzesze Leszczyny Czerwionka. 607
842 165
Strony internetowe, grafika, multimedia.
668-271-901
Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów
gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966
Dj - Wodzirej na wesele. Tel. 605 544 248
Przyjme szycie firan,poszerzanie ubran
itp. Tel. 508 477 080
Naprawa Laptopów, Ps3, PsP, X-box, Wii,
Kina Domowe, Reballing, TANIO! 795 796
052
Manicure, pedicure z dojazdem (Chorzów
i okolice). Tel. 32 241 47 46.
Fryzjer – wizyty domowe (śluby, wesela,
inne okazje). Tel. 32 241 47 46.
Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel 32
241 47 46

tel.

Sprzedam Opel Zafira 2.2 DTI OPC 2004.
Cena: 18 800. Tel. 502 013 700
Sprzedam Chevroleta AVEO z 2011 roku
na gwarancji w bdb stanie. Tel. 601 48 65 14
Nissan X-Trail BEZWYPADKOWY GAZ
KLIMA 4X4 2002. Cena: 18 900 zł do negocjacji. Tel. 531-621-731

Zostań Opiekunką Osób Starszych
w Niemczech, pracuj legalnie, zarabiaj godnie - zgłoś się już dziś na www.opiekunki.interkadra.pl lub 666 891 947
Pakowanie towaru - Chorzów (Niedźwiedziniec) - studenci zaoczni. Tel.511 434 881
Zatrudnimy osoby do pracy na stanowisku kasjera - sprzedawcy w Katowicach (Dąb).
Tel. 322 057 023
Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do obsługi
klienta w terenie. własny samochód w okresie próbnym. Tel.32 297 41 13
Salon poszukuje fryzjerów stylistów. Wymagane doświadczenie. Tel.501 273 260
Poszukuje pilnie instalatorów sieci wodno-kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie w zakresie obsługi niwelatora. Tel. 601
207 110
Bytom - Menager działu handlowego. Tel.
601 404 501
Poszukujemy sprzątacza/ki samochodów
ciężarowych , ciągników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 728 430 914

Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do wspólnego życia. Tel.: 513 570 299.

DROBNE

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

PR ACA

OGŁOSZENIA

M AT R Y M O N I A L N E

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

SPRZEDAM POŁOWĘ DOMU, BLIŹNIAK. DZIAŁKA 700 M2. BRZÓSTOWA
KOŁO OSTROWCA ŚWIĘTOKSZYSKIEGO. TEL. 606-511-153
Sprzedam garaż w Katowicach - Chorzowska 198 (obok Wesołego Miasteczka).
Tel. 508-288-272
Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł.
666730267
Działka 375m2 położona na ogródkach
działkowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 387
664
Do wynajęcia małe mieszkanka typu studio. Około 20 m2 w centrum Katowic. Tel.
602 10 55 33
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na większe w Katowicach. Tel. 503-555-566
LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-pokojowe na sprzedaż. Tel. 883 913 803
Sprzedam mieszkanie w Chorzowie 48m,
3 pokoje. Tel. 723 505 296
Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem 73m2.
Tel. 518 601 008

SKODA SUPERB Elegance TDI Po Liftingu 2007. Cena: 31 500 zł. Tel. 509 585 227
Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984
Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA. Cena
8200 zł. Tel. 515-515-663
Skoda FABIA 2007 1,4 sedan, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 607 408 285.

BIURO REKLAMY

NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

lacji tel. 513-367-700

www.kurierpolski24.pl
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„Prowadź swój pług przez kości umarłych”,
będzie można spotkać o godzinie 19:00.

Katowice

Swingujesz, swingujesz
i związek ratujesz!

„Nazywam się Barbara”
- nowy monodram
w Kopalni Guido

foto: Jeremi Astaszow

Spektakl oparty jest na legendzie o św.
Barbarze, opowieści tak żywej na śląskiej
ziemi. Obraz tej heroicznej postaci zostaje
zrekonstruowany i przeanalizowany, aby na
scenie, za pomocą artystycznych narzędzi,
takich jak taniec, tekst i wideo przeformułować go i złożyć na nowo. Spektakl został
wyprodukowany przez zabytkową Kopalnię
Guido przy współudziale Teatru Nowego
w Zabrzu
Bilety: 10 zł
Zjazdy pod ziemię: godz. 18.45–19.45

Katowice

Chorzów

Spotkanie
z Olgą Tokarczuk

Waglewski Fisz Emade

Po spektakularnym sukcesie płyty
„Męska muzyka”, zespół stworzony przez
Wojciecha Waglewskiego oraz dwóch jego
synów: Bartosza (Fisz) i Piotra (Emade) wracają z nowym albumem „Matka, Syn, Bóg”.
Czy równie wspaniałym? O tym będzie się
można przekonać 25 listopada w Teatrze
Rozrywki. Start 19:00.
Bilety: 35, 55 i 75 zł

Powieściopisarka i eseistka, najbardziej
utytułowana i najszerzej podziwiana autorka polska średniego pokolenia, laureatka
wielu nagród i wyróżnień, ceniona zarówno
przez krytykę literacką jak i czytelników
pojawi się 28 listopada w Kinoteatrze Rialto.
Z autorką takich powieści jak „Bieguni” czy
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Niedzielny poranek
z Andersenem

W niedzielę, 24 listopada o godz. 11.00
Tarnogórskie Centrum Kultury zaprasza
dzieci i dorosłych na muzyczny spektakl
„Królowa śniegu” – z piękną scenografią
oraz kostiumami, pełen efektów multimedialnych i atrakcji interakcyjnych.
Bilety: 12, 15 zł
Tychy

Wernisaż Jana Dubiela

Wernisaż wystawy malarstwa i
rysunku Jana Dubiela odbędzie się w
piątek, 29 listopada w Galerii Sztuki
„Obok” w Teatrze Małym. Wstęp na
ekspozycję, która potrwa do 24 stycznia,
jest bezpłatny.

Jak grają Czerwone Gitary po blisko
50 latach od powstania zespołu? O tym
będzie się można przekonać 6 grudnia
o godz. 20.00 w Bytomskim Centrum
Kultury.
Bilety: 55 zł
Bytom

Opera Śląska
– repertuar

 21/11/2013, czw.: 11:00 Kot w butach
Bytom, scena Opery Śląskiej.
 24/11/2013, nie.: 18:00 Maria Stuarda
Bytom, scena Opery Śląskiej.
 26/11/2013, wto.: 18:00 Borys Godunow Teatr Śląski w Katowicach, (spektakl
wyjazdowy)
 28/11/2013, czw.: 18:00 Don Giovanni
Bytom, scena Opery Śląskiej spektakl w
wykonaniu Studentów Akademii Muzycznej
w Katowicach.
 29/11/2013, pią.: 18:00 Don Giovanni
Bytom, scena Opery Śląskiej spektakl w wykonaniu Studentów Akademii Muzycznej w
Katowicach, bilety do nabycia w Akademii
Muzycznej.
oprac. TB

POZIOMO: 1 - dawany na tacę, 5 - futerał do pistoletu, 8 - orator, 9 - piłka gumowa, 11 - talizman, 12 - dowódca Kozaków,
15 - gagatek, ziółko, 17 - jubilerska miara, 20 - rzeka we Włoszech, 21 - biały marmur, 24 - port w Szwecji, 25 - alkohol metylowy, 28 - część koszuli lub bluzy, 29 - sposób, 32 - pijackie uczty, 33 - styl pływacki, 36 - w parze z Sodomą, 39 - nieruchoma orczyca z hakami na orczyki, 42 - mit. gr. ojciec Niobe, 43 - ojczyzna Odyseusza, 45 - zwierzę podobne do żubra,
46 - mit. gr. skrzydlaty potwór o głowie kobiety, 47 - dopływ Odry.
PIONOWO: 1 - georginia, 2 - dawny płot z gałęzi, 3 - w oknie celi, 4 - cząstka materii, 5 - żuraw, kurek, 6 - górna część ubrania, 7 - zdrowe warzywo, 10 - chroniony ptak drapieżny, 13 –pierw. chem. 14 - imię męskie, 16 - mit. słow. bogini wiosny,
17 - skorupiaki z gromady pancerzówek, 18 - dawna moda, 19 - wyżyna w środkowym Maroku, 21 - klej rybi, 22 - suwa
się po sztagu, 23 - bunt, zbrojny spisek, 26 - gwiazda w Gwiazdozbiorze Perseusza, 27 - ostatnia litera alfabetu greckiego,
30 - treść, osnowa, 31 - tyfus, 34 - ewolucja narciarska, 35 - artykuł, paragraf, 37 - japoński twórca kalendarza małżeńskiego, 38 - ptak z rodziny ibisów, 40 - włoska wyspa, 41 - naczynie na zupę, 44 - starożytny ołtarz ofiarny.

W najnowszych preparatach firmy Ziaja z serii remodeling cery dojrzałej 60+ wykorzystano kolagenową recepturę opierającą się na unikalnym połączeniu trzech substancji aktywnych:
- czerwono-złotego szafranu,
- kwas hialuronowego,
- peptydów kolagenowych (analog unikatowej sekwencji naturalnego kolagenu).
mleczko micelarne do demakijażu
demakijaż oczu i twarzy
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Tarnowskie Góry

Czerwone Gitary
- koncert wspomnień

REMODELING SKÓRY DOJRZAŁEJ
KOLAGENOWA RECEPTURA 60+
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Koncert andrzejkowy z udziałem
zespołów Dżem oraz Gang Olsena odbędzie się 29 listopada o godz. 18.00 w
Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty.
Bilety: 40-50 zł

Bytom

Krzyżówka
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Dżem
i Gang Olsena

Zabrze

Seler, sklep rybny i kanapa. Małżeństwo
z długim stażem i przyjaciel, który nie umie
zbudować trwałego związku. Rozwiązanie
problemu? „Swing”! Premiera w Teatrze
Korez już 29 listopada o godz. 20.00.

1

Ruda Śląska

23

Produkt, który zastępuje tonik i preparat do demakijażu oczu. Dokładnie oczyszcza skórę twarzy
i nie wymaga spłukiwania. Skutecznie usuwa makijaż, również wrażliwych oczu. Przywraca skórze
odpowiedni poziom pH. Zawiera substancje przeciwzmarszczkowe i nawilżające.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 29.11.2013 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 56 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 52 to „KOMPANIA WĘGLOWA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Krzysztof Milcuszek.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 52 to „SAMOOPALACZ”. Zwycięzcami zostali Edward Lipskii Łukasz Klank.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Przy pustej trybunie
Setne Wielkie Derby
Śląska zbliżają się
wielkimi krokami. Ten
mecz zapadnie w pamięci
kibiców Górnika Zabrze
na długo. Niestety nie
z powodu wspaniałej
gry swoich ulubieńców.
Zabraknie ich bowiem na
stadionie Ruchu Chorzów.

Tomasz Breguła

D

ecyzja o tym, że 7 grudnia
stadion zostanie zamknięty
dla fanów drużyny przyjezdnej jest nieodwołalna. - Na
Cichej szykują się naprawy gwarancyjne
wylewek betonowych. Musimy wykonać
częściową modernizację sektora kibiców
gości, a to niestety uniemożliwia udostępnienie sektora dla fanów przyjezdnych
- poinformowała Alina Zawada, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w
Chorzowie. Prace naprawcze rozpoczną
się 30 listopada, czyli zaledwie kilka dni
przed meczem.

O tym, że Wielkie Derby Śląska odbędą
się bez fanów drużyny gości poinformowano za pośrednictwem portalu niebiescy.pl.
Wiadomość ogłoszona przez zarząd chorzowskiego klubu spotkała się z oburzeniem
ze strony kibiców. - To jest niepojęte, że nie
będziemy mogli uczestniczyć w tak ważnym
meczu. Nie wierzę w to, że nie można było
trochę opóźnić terminu rozpoczęcia prac.
Przecież to są setne derby! Nie doczekamy
drugiego takiego meczu! - mówi sfrustrowany kibic Górnika Zabrze, Dariusz Gawron.
Z takiej decyzji niezadowoleni są również
przedstawiciele zabrzańskiego klubu. - Były
rozmowy z zarządem Ruchu Chorzów, ale
niestety nie odniosły oczekiwanego skutku.

Możemy się tylko zastanawiać czy grudzień
to odpowiednia pora na przeprowadzanie prac
polegających na położeniu wylewki betonowej
i czy nie istniała możliwość wykonania ich w
innym czasie. Jesteśmy zawiedzeni, że kibice
nie zobaczą tego meczu. To będą setne derby
i nie taką powinny mieć oprawę. Nic jednak
nie możemy na to poradzić – zaznacza Jerzy
Mucha, rzecznik prasowy Górnika Zabrze.
Kibicom pozostała zatem jedynie telewizyjna
transmisja. Zarząd klubu planuje zorganizowanie spotkania dla fanów „trójkolorowych”,
podczas którego mecz będzie można zobaczyć
na telebimie. W grę wchodzi hala MOSiR-u
lub Hala Widowiskowo-Sportowa "Pogoń"
w Zabrzu.

Budziłek zagra w Legii?

O

dkąd w rundzie wiosennej
ubiegłego sezonu wywalczył
sobie miejsce między słupkami GKS-u Katowice stał się ulubieńcem kibiców i pewnym punktem
zespołu. Jego znakomita forma nie
uszła uwadze trenera warszawskiej
Legii Jana Urbana, który w ubiegłą sobotę (16 listopada) podczas
zwycięskiego meczu z Wisłą Płock
osobiście zjawił się na stadionie przy
Bukowej. Wiele wskazuje na to, że
Łukasz Budziłek opuści katowicki
klub już w styczniu.

Skauci klubu monitorują grę
utalentowanego 22-latka już od
kilku miesięcy. Ma to związek
m.in. z kłopotami kadrowymi z
jakimi od dłuższego czasu borykają się „legioniści”. Zaczęło się
27 sierpnia podczas decydującego

o awansie do fazy grupowej Ligi
Mistrzów ze Steauą Bukareszt.
Nie dość, że uczestnictwo w
najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach przeszło
Legii koło nosa to dodatkowo
kontuzji kolana doznał Dusan
Kuciak. Niew yk luczone, że
podstawowy bramkarz wróci na
boisko już podczas najbliższego
meczu z Pogonią Szczecin, który
odbędzie się 23 listopada. Mimo
to sztab szkoleniowy gorączkowo
poszukuje klasowego bramkarza,
który włączy się do rywalizacji o
pierwszy skład.
Zastępujący Kuciaka Wojciech Skaba co rusz popełnia fatalne w skutkach błędy. Spekuluje
się, że wkrótce może opuścić klub
z Łazienkowskiej. Trzeci bramkarz „wojskowych”, 20-letni

Oliwer Wienczatek zdaniem Jana
Urbana nie dorósł jeszcze do gry
na najwyższym poziomie. Czy
Łukasz Budziłek zasili szeregi
„Legionistów” już w styczniu?
Jego kontrakt z GKS-em Katowice kończy się w czerwcu przyszłego roku. To uprania go do
rozpoczęcia rozmów podczas najbliższego okienka transferowego.
Ten transfer poważnie osłabiłby
katowicki klub. - Do tej pory nie
było oficjalnego potwierdzenia
zainteresowania ze strony Legii.
W tegorocznych rozgrywkach spisujemy się bardzo dobrze, więc
zainteresowanie ze strony wielkich
klubów nikogo nie powinny dziwić. Nie chcemy jednak dopuścić
do straty najmocniejszych ogniw
zespołu - a takim niewątpliwie
jest Łukasz Budziłek - w trakcie

sezonu – zaznacza Marcin Ćwikła, rzecznik prasowy GKS-u
Katowice.
Jeśli zainteresowanie ze strony aktualnego mistrza Polski
nie osłabnie, zatrzymanie go

w Katowicach będzie nie lada
wyzwaniem. Sytuację mogłaby
uratować jedynie realna perspektywa przyszłorocznego awansu do
Ekstraklasy.
Tomasz Breguła

