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Opuszczają GZM
Świętochłowice powinny opuścić Górnośląski Związek Metropolitalny – tak zdecydowali radni podczas sesji rady miasta,
która odbyła się 28 grudnia. Całej sprawie
pikanterii dodaje fakt, że prezydent miasta Dawid Kostempski, jest jednocześnie
przewodniczącym związku. Już na początku 2013 roku GZM został osłabiony.
Z 14 miast zostało wtedy tylko 11, bo radni
Rudy Śląskiej, Piekar i Mysłowic odrzucili
w głosowaniu nowy statut związku. Mimo
że tłumaczyli to pomyłką i deklarowali
chęć powrotu do GZM-u, swoje obietnice
zrealizowały tylko Mysłowice. Inicjatorem
tej decyzji był Ruch Ślązaków, którego
liderem jest Rafał Świerk. Za głosowało
12 radnych, a 10 było przeciw. Decyzja
radnych była dużym zaskoczeniem. Nie
wiadomo jeszcze kiedy Świętochłowice
miałyby opuścić związek - czy już na początku 2014 roku czy dopiero rok później.

Morskie bestie pokazały szczęki
15 tysięcy litrów morskiej wody, a w nich
aż cztery gatunki rekinów. Na żorskim
rynku stanęło największe w europie mobilne akwarium. To element akcji która
ma uświadomić polakom że tylko w ciągu
ostatnich 20 lat populacja rekinów została
zmniejszona o połowę. Celem projektu
SOS Sea jest również obalenie mitu o ich
krwiożerczości. - Zapewnienie odpowiednich warunków i utrzymanie równowagi
biologicznej dla rekinów w akwarium to
ekstremalne wyzwanie. To przedsięwzięcie było poprzedzone latami badań i jest
oparte o skomplikowaną maszynerię - informują organizatorzy projektu. W gigantycznym akwarium można obserwować
między innymi rekina koralowego, czarnopłetwego, czy wąsatego.

Ruszyło wyburzanie kamienicy
Seiferta w Katowicach
Rudera stojąca u zbiegu ulic Matejki i Słowackiego w Katowicach straszy od dawna.
Od dawna także jest decyzja o tym, że kamienicę należy rozebrać. Wydał ją jeszcze
w zeszłym roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tyle tylko, że sypiąca
się kamienica przy Słowackiego i Matejki
w Katowicach stała nadal, bo właściciel
kamienicy - Jerzy Seifert - rozbiórki nie
zaczynał, wyjaśniając że nie ma na nią
środków. Kiedy jednak nad Śląsk nadciągnął orkan, kamienicę Seiferta ogrodzono
szczelnie płotem i zamknięto przejazd ulicą
Matejki w stronę Placu Wolności. Wicewojewoda śląski i prezydent Katowic podczas
specjalnego spotkania postanowili, że za
rozbiórkę kamienicy Seiferta zapłaci województwo, a potem kosztami wyburzania
budynku obciąży jego właściciela. Okazało
się również, że stan techniczny budynku
jest już tak fatalny, że uniemożliwia częściową tylko rozbiórkę i kamienica zostanie
wyburzona w całości. Ten proces rozpoczął
się 28 grudnia i potrwa ok. 7 dni.

Mieszkała ze zwłokami mężczyzny
Przy wycieńczonej starszej kobiecie,
do której sąsiedzi wezwali pogotowie,
ratownicy i policjanci znaleźli zmumifikowane zwłoki mężczyzny. Prawdopodobnie "mieszkała" z nimi około roku!
Do wstrząsającego odkrycia doszło
w jednym z mieszkań przy ulicy Pieczki
w Świętochłowicach. Wstępnie wykluczono, by zgon nastąpił w wyniku udziału osób trzecich. Policjanci wyjaśniają
teraz, kim był mężczyzna i w jakich
okolicznościach zmarł. Wiele może wyjaśnić sekcja zwłok, którą zarządził prokurator nadzorujący sprawę. Pozostałe
okoliczności i szczegóły tej tragedii są
sprawdzane przez świętochłowickich
policjantów.
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Halny szalał na Pilsku
Podnoszącemu się z narciarskiego
niebytu Korbielowowi przyroda
zadała kolejny cios. Na trasy i liny
wyciągów wiejący od Wigilii halny powalił kilkaset drzew na Pilsku. Właściciel ośrodka zamiast
przygotowywać się do nadejścia
mrozów walczy z czasem i lasem.

W

czoraj pracowaliśmy tutaj, a wieczorem znowu nałamało połowę
tych drzew. Jednocześnie trwa
szacowanie start. Wiadomo, że
uszkodzony jest budynek maszynowni jednego
z głównych wyciągów ośrodka narciarskiego Pilsko. Spadające konary zerwały część konstrukcji
podtrzymujących liny – mówi Mirosław Waluś,
pracownik ON „Pilsko” w Korbielowie. Teraz
trwają gorączkowe ratowanie tego, co w tym
sezonie dla narciarzy zdążono tu przygotować.
Wiatr szalejący tu przez cztery dni, niszczył
wszystko co napotkał na swojej drodze. - Myślę, że dopiero gdzieś za tydzień jak zdejmiemy
wszystkie drzewa i poprzekładamy na bok będziemy wiedzieć dokładnie o skali szkód. Oczywiście
od razu zamawiamy części, które już wiemy, że

Według Macieja Rotha z
portalu Solisko Arena obecna
sytuacja nie będzie bez znaczenia dla całej okolicy. - To
nie działa w ten sposób, że
zwalone drzewa dają miejsca
na trasy. Myślę, że to jest problem dla wszystkich. Dla narciarzy, dla właściciela ośrodka,
ale tak samo dla ekologów i dla
mieszkańców Jeleśni i Korbielowa. Absolutnie nie ma się
z czego cieszyć – podkreśla.
Osłodą mogłoby być otwarcie
wyciągu kanapowego.
Gdyby walące się drzewo nie zawisło na linach wyciągu, budynek stacji Solisko legł by w gruzach
- Myślę, że to jest dla nas
najgorszy grudzień od kilku
będą do wymiany - tłumaczy Leszek Łazarczyk, sezonów narciarskich - mówi Anna Waluś, ON
"Pilsko" w Korbielowie. Sytuacja z pilskich stoków
właściciel ON "Pilsko" w Korbielowie.
Na razie nikt nie chce mówić o kosztach, ale wiado- od razu przeniosła się w doliny. Hotelarze i przedmo, że będą spore. Pracownicy Lasów Państwowych siębiorcy żyjący z turystyki próbują robić wszystpodsumowali żniwo, które zebrał kilkudniowy halny. ko, by zatrzymać klientów w Korbielowie. - Dużo
Na terenie gminy Jeleśnia wiatr powalił głównie rezerwacji zostało odmówionych. Prawdopodobnie
drzewa na stokach Pilska. Ponad pięćdziesiąt hek- ludzie w ogóle nie wyjeżdżali z domów, jak widzieli,
tarów. - Ten świąteczny halny wyrządził w lasach że nie ma śniegu, albo ruszyli w wyższe partie gór
ogromne szkody. Ja nie pamiętam takich. Nawet ten jakie są na Słowacji czy w Austrii - uważa Tadeusz
wiatr, który powalił słowackie Tatry to u nas mniej Sołek, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Sportu w
tych szkód poczynił. Uporanie się z tym wszystkim Korbielowie. Marzenie o alpejskiej ofercie na Pilsku,
może potrwać nawet do czerwca, lipca - zaznacza choć realne, kolejny rok rodzi się w bólach.
Adam Sierak
Andrzej Żbikowski, Nadleśnictwo Jeleśnia.

Budżetowe przepychanki Boją się o swoje domy

T

o najważniejsze i najtrudniejsze
sesje rad miasta w roku - przynajmniej w tym prezydenci i
opozycja są zgodni. Większość miast
w województwie śląskim ma już sesje
budżetową za sobą. W Świętochłowicach budżet został przegłosowany
dopiero 28 grudnia. W Rudzie Śląskiej
natomiast radni ponownie zajmą się
przychodami i wydatkami miasta na
kolejny rok 30 grudnia, w dniu ukazania się bieżącego numeru.
- Obawiam się przeinwestowania. Któż
z nas nie chciałby mieszkać w pięknym
mieście, z wyremontowanymi ulicami,
chodnikami. Natomiast wszyscy mamy
świadomość, że to są dosyć poważne koszty,
które porównać można z gospodarstwem
domowym - podkreśla Krystyna Apel,
radna opozycyjna w Świętochłowicach.
Dlatego znaleźć kompromis jest niezwykle trudno. W Rudzie Śląskiej to zadanie
dopiero przed radnymi. Nadzwyczajna
sesja rady miasta odbędzie się na dzień
przed końcem roku. W razie niezgodny

radnych, sytuacja finansowa miasta mocno
się skomplikuje.
- Jeżeli do końca roku się nie uda, to
do końca stycznia 2014 w takich uzasadnionych przypadkach rada może jeszcze
uchwalić, a jeżeli to się nie uda, to Regionalna Izba Obrachunkowa do końca
lutego uchwala nam budżet - wyjaśnia
Ewa Guziel, skarbnik miasta Ruda Śląska. Budżet, który może znacząco różnić
się od pierwotnie planowanego. Być
może dlatego niektórzy radni opozycji
mimo jego niedoskonałości, do takiego
rozwiązania doprowadzić nie chcą.
Z nowym budżetem w nowym roku
będą funkcjonowały też Świętochłowice.
Zostało to okupione męczącymi negocjacjami, a nawet błaganiami. Finalnie,
mimo najtrudniejszej sesji od czterech
lat, udało się go uchwalić. Za kilka dni
o sesjach budżetowych nikt już nie
będzie najprawdopodobniej pamiętał.
Oby tylko w czasie jego realizacji za
często nie trzeba było zmieniać tego, na
co zdecydowali wydać pieniądze radni.
Adam Szaja

P

ękające ściany, wszechobecny pył i ciągły hałas. Tak
od dwóch tygodni wygląda
życie mieszkańców Strzemieszyc
w Dąbrowie Górniczej. Wszystko z powodu rozbiórki ponad
200-metrowego wiaduktu na
DK94. Na utrudnienia jak mówią
byli gotowi. Na to co się dzieje
przygotować się jednak nie da.
Wyburzanie wiaduktu, który znajduje się nie więcej niż 10 metrów od
ich domów, mieszkańcy Strzemieszyc
wyobrażali sobie trochę inaczej. - Te
wszystkie uderzenia powodują pękanie naszych domów. Za rok czy za dwa
okaże się, że zaczną ulegać bardzo
szybkiej degradacji - podkreśla Marek
Badur, mieszkaniec Strzemieszyc. Interweniowali już wszędzie: w firmie,
mieście a także u inspektora nadzoru
budowlanego. - Powiedział mi, że on
przyjedzie wówczas kiedy mój dom
popęka albo się zawali - mówi Marek
Badur. A od tego ich domy dzieli

niewiele. Część z nich już odczuła
skutki prowadzonych tu prac.
Wstrząsy i pękające domy to jednak nie koniec ich problemów. - My
się boimy o nas, o nasze dzieci. Poza
tym bardzo duże zapylenie jest. Nawet
psy się zamyka w domu - denerwuje
się Grazyna Witas. Posesje, bramy,
okna, a nawet samochody mieszkańców pokrywa warstwa białego
pyłu. Bo plac budowy niczym nie
jest odgrodzony od ich domów.
Sposób prowadzenia prac zdaniem
mieszkańców może mieć związek
z deklaracją firmy Banimex, że rozbiórkę i odbudowę zakończy przed
końcem 2014 roku. - Po zakończeniu
prac spotkamy się z mieszkańcami,
by porozmawiać o ewentualnych odszkodowaniach - deklaruje Dariusz
Tokarczyk. Po interwencji Straży
Miejskiej roboty jednak przerwano.
W jakiej formie będą prowadzone
dalej? O tym ma zadecydować wkrótce prezydent miasta.
Natalia Rasiewicz

Wydarzenia z TVS 03

www.kurierpolski24.pl

Śląskie patenty podbijają świat!
Są młodzi, zdolni i chcą
pomagać. Wymyślili
i skonstruowali specjalne urządzenie, które
pomoże niewidomym
i niedowidzącym w poruszaniu się. Już zgłosiła
się firma, która chce je
produkować na masową skale. To tylko jedna
z grup młodych naukowców, którzy ze swojej pasji próbują zrobić sposób
na życie.

- Latarka dla niewidomych to projekt,
poprzez który chcemy pomóc tym osobom
w ich spacerach w ich codziennym życiu
- argumentuje Sławomir Kozok, uczeń

zespołu szkół w Jastrzębiu-Zdroju. To
tylko jeden z prototypów, ten najbardziej
zaawansowany, prosto z targów innowacji w Brukseli, gdzie nagrodzony został
złotym medalem. - Staramy się jakoś
dalej rozwijać nasz projekt. Aktualnie
jesteśmy w fazie miniaturyzacji, więc

chcemy po prostu ulepszyć go jak najbardziej - mówi Tomasz Kropiwnicki,
uczeń. Bo choć wygląda nieporęcznie,
już wkrótce trafić może do produkcji
zintegrowany na przykład z kurtką.
Młodych, nieco szalonych umysłów
na śląsku nie brakuje. Ich wynalazki

nie tylko wprawiają w osłupienie, ale
od lat dominują w konkursach na całym
świecie. Zespół Silesia Green Power, to
już legenda wyścigów aut elektrycznych.
Tworzone przez nich bolidy od kilku
sezonów dominują na prestiżowych
zawodach Greenpower Corporate
Challenge organizowanych co roku na
torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Innowacyjne konstrukcje stworzone przez
zespół High Flyers i wygrane dzięki nim
zawody sprawiły natomiast, że również
o gliwickiej Politechnice Śląskiej głośno
zrobiło się na całym świecie.
- Aby stać się dobrym inżynierem
potrzebna jest pasja, zaangażowanie i
odwaga, aby ciągle podejmować nowe
wyzwania - przyznaje prof. Krzysztof
Kluszczyński, Politechnika Śląska. A
tego z pewnością im wszystkim odmówić nie można. Więcej na realizację
pasji młodych naukowców ma być także
pieniędzy, tak by ich pomysły nawet najbardziej szalone nie trafiały do szuflady.
Michał Mitoraj

Wpłacą milion dolarów

P

ołowa baraku z byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, która przez wiele lat była
elementem wystawy w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu, wróciła do
Polski. Zabytek dotarł drogą morską
do Gdyni.
Eksponaty są często wypożyczane do
wielu muzeów na całym świecie. Wiele
krajów partycypuje też w kosztach jego
utrzymania. W ten sposób gromadzony
jest m.in. kapitał zgromadzony na koncie
Fundacji Auschwitz-Birkenau. Póki co,
udało się uzbierać sto milionów.
Od sześciu lat przyjeżdża tu co roku
co najmniej milion osób. Jednak, żeby
tak duża liczba zwiedzających mogła
zostać utrzymana, konieczna jest ciągła
renowacja budynków byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. - Stan
obiektów jest różny. Budynki, zwłaszcza
te murowane, są w bardzo złym stanie.
Prace są pilne i bardzo potrzebne - mówi
Piotr Cywiński, dyrektor muzeum. Cztery lata temu powstała fundacja, której
zadaniem jest zebranie tzw. funduszu
żelaznego w wysokości stu dwudziestu milionów euro. Te pieniądze mają

pracować, a odsetki będą przeznaczone
na najpilniejsze konserwacje. Póki co
wspierają ją dwadzieścia trzy państwa.
Rekordzistami są Niemcy, którzy zadeklarowali dotację w wysokości sześćdziesięciu milionów euro.
W tym roku najwięcej zdecydowali
się przekazać Rosjanie - milion dolarów.
- Dynamika wzrostu tych środków na
funduszu oczywiście już spadła. Brakuje
tych 20 mln euro. Mamy nadzieję, że w
najbliższym czasie, być może do okrągłej
rocznicy wyzwolenia Auschwitz, uda się
te środki zebrać - mówi Bartosz Bartyzel.
W tym miejscu renowacja i konserwacja,
trwa non stop. Tak będzie też w przyszłości. - Prace przy pilnowaniu stanu
technicznego wielu obiektów będą trwały
zawsze, będą musiały być powtarzane.
Natomiast ten kapitał, który został już
zgromadzony, daje pewną gwarancję
ciągłości tych prac - mówi Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Kolejnym momentem do
zwrócenia na Auschwitz oczu całego
świata będzie 69. rocznica wyzwolenia
obozu. Za miesiąc zjawią się tam m.in.
izraelscy posłowie i członkowie rządu.
Adam Szaja

W skrócie z
Koniec remontu torów przy
Stadionie Śląskim
Firma Skanska przebudowała odcinek
od Stadionu Śląskiego do przystanku
WPKiW Śląski Ogród Zoologiczny. Wykonawca zbudował zupełnie nowy tor bliżej
parku, likwidując jednocześnie torowisko
przy jezdni ulicy Chorzowskiej. Konieczne było również wybudowanie nowego
peronu przy wejściu głównym do Parku
Śląskiego. Z tego powodu od 27 do 30
grudnia ruch tramwajowy na tym odcinku
został wstrzymany. W zamian uruchomione zostały zastępcze linie autobusowe.

Przerwali okupację
śląskiego oddziału NFZ
Pracownicy Euromedic, którzy od tygodnia okupowali siedzibę śląskiego
NFZ zawiesili strajk. Ich przedstawiciele
otrzymali obietnicę przedłużenia kontraktu o miesiąc. W tym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia ma rozpatrzyć
ich zażalenie. Strajk był spowodowany
wypowiedzeniem na rok przed terminem kontraktu dla szpitala. Przedstawiciele EuroMedic podkreślają m.in., że
w piśmie informującym o wypowiedzeniu kontraktu na kilku kluczowych oddziałach nie było uzasadnienia decyzji
katowickiego oddziału NFZ. Zdaniem
pracowników wyniki kontroli były dla
szpitala korzystne, a przez cały okres
współpracy NFZ nie zgłaszał żadnych
merytorycznych zastrzeżeń do jego
realizacji. Przedstawiciele funduszu
tłumaczyli natomiast że jego zerwanie
ma związek z śledztwem prowadzonym
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Szpital w Tychach
pójdzie pod młotek

Jurek Owsiak z wizytą
w Chorzowie

Ś

ląski Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie się
przy zabytkowym Szybie Prezydent w Chorzowie. Poinformował o
tym w poniedziałek 30 grudnia osobiście Jerzy Owsiak.
Szef fundacji WOŚP przyjechał do
Chorzowa również po to, żeby odwiedzić skatowanego 4-latka z Bytomia,
który przebywa w tutejszym Centrum
Pediatrii i Onkologii. Chłopca pobił
konkubent matki i matka mężczyzny.
Jest w ciężkim stanie i walczy o życie.
- To nieprawdopodobne, żeby do takich
rzeczy, takiego długotrwałego i bestialskiego dręczenia dziecka dochodziło w
XXI wieku! To jest wstyd! - grzmiał Jurek
Owsiak. Szef "największej na świecie
orkiestry" przyjechał do Chorzowa
nie tylko odwiedzić ciężko pobitego

chłopczyka, ale zapowiedzieć także program i atrakcje 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Śląski finał
WOŚP 2014 odbędzie się w Chorzowie.
Jeszcze kilkanaście dni temu nie było
pewne, czy nasz region swój finał będzie
miał w ogóle - żadne z miast specjalnie
się nie kwapiło do bycia gospodarzem.
W końcu decyzję w tej sprawie podjęli
włodarze Chorzowa.
Wiadomo już, że na scenie wystąpią
m. in. Muniek Staszczyk, DAAB i zespół
Coma. Powstanie także gigantyczne
serce - symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a o 20.00 tradycyjnie już
zostanie wysłane Światełko do Nieba. W
swoim 22. finale WOŚP zbierać będzie
pieniądze podobnie jak rok temu - z
myślą o osobach starszych, ale także na
rzecz oddziałów ratunkowych.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Wojciech Żegolewski

Władze województwa śląskiego zamierzają pozbyć się wojewódzkiego szpitala w Tychach oraz ogromnego zespołu
tamtejszych przychodni. Jeśli zgodzi się
na to sejmik, to na początku przyszłego
roku tyski szpital wystawiony zostanie
na sprzedaż. Nowy właściciel sytuację
będzie miał lepszą niż obecny - wielomilionowe zadłużenie spłacić ma śląski
podatnik. Prawo pierwokupu największego w Tychach i okolicy szpitala dostał
lokalny samorząd. Jednak starostwo
bieruńsko-lędzińskie jak i urząd miasta
w Tychach ofertą nie były zainteresowane. Nieoficjalnie zainteresowanych kupnem jest pięć dużych spółek.

Pasażerowie zdecydowali
Wiadomo już jak będzie wyglądać wnętrze wagonów Pesa Twist Step oraz
jakie będą nazwy dla nowych wagonów
Tramwajów Śląskich. Spółka zaproponowała mieszkańcom, by sami wybrali
kolorystykę pojazdów. Już zakończyło
się głosowanie. Na specjalny adres
e-mailowy wpłynęło blisko 900 głosów,
z czego 617 dotyczyło kolorystyki wnętrza. Blisko 73% głosujących wskazało
jeden z dwóch szarych kolorów – na
wersję jaśniejszą głosowało 238 osób,
zaś na wersję grafitową 209 internautów. Konsultacje wyłoniły również faworyta pasażerów w sprawie nazw dla nowych tramwajów. Spośród 270 głosów
44% przypadło na grupę tradycyjnych
śląskich imion. Kolejne miejsca zajęły
znane osobistości ze Śląska i Zagłębia i nazwy dzielnic miast aglomeracji.
Tramwaje Śląskie zamówiły 30 sztuk
nowych, niskopodłogowych wagonów
typu Pesa Twist Step 2012N. Pierwszy
wagon trafił do przewoźnika w listopadzie 2013 roku, pozostałe, w miesięcznych transzach, dostarczane będą
w przyszłym roku.

04 Region

www.kurierpolski24.pl

Tryumf polskiej medycyny
w Siemianowicach Śląskich

K

foto: Tomasz Żak

Zmiana na
stanowisku
wicemarszałka

azimierz Karolczak został nowym wicemarszałkiem województwa śląskiego. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
Partie mają współpracować ze sobą aż do zakończenia kadencji.
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grudnia Centrum Leczenia Oparzeń
świętowało podwójną uroczystość.
Otwarcie nowej części placówki zbiegło
się z obchodami 15-lecia istnienia szpitala.

ogólnodostępnej części izby przyjęć i przeznaczona
dla przypadków zgorzeli gazowej.
I piętro zajmuje Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym zostanie wyodrębniony
oddział toksykologii przeznaczony dla zatruć tlenkami węgla i cyjankami.
Na II piętrze znajdują się dwie sale operacyjne,
sala wybudzeń oraz pokój nadzoru nad pacjentem.
Aktualnie szpital dysponuje pięćdziesięcioma czterema łóżkami, lecz do końca przyszłego roku ma
ich być siedemdziesiąt.
Siemianowicka ,,oparzeniówka" to jedyne w
Polsce miejsce posiadające Pracownię Hodowli Komórek i Tkanek z Bankiem Tkanek zajmujących się
wytwarzaniem żywego substytutu skóry opartego na
skórze właściwej. – Jeżeli pacjent jest tak ciężko oparzony, że nie ma skąd wziąć przeszczepu, trzeba podjąć
decyzję o hodowli. Wystarczy centymetr kwadratowy
skóry, który najpierw trzeba odpowiednio wytrawić,
a następnie posiać na nim komórki. Proces ich wzrostu trwa 21 dni. Po tym okresie pacjent otrzymuje
przeszczep utworzony ze swoich własnych komórek
- mówi dyrektor CLO Mariusz Nowak. Od początku
istnienia CLO przeprowadzono łącznie 60 przeszczepów skóry na bazie własnych keratynocytów
i fibroblastów.
Aktualnie Centrum Leczenia Oparzeń jest
jednym z najnowocześniejszych szpitali tego typu
w Europie. W 2014 roku planowane jest ukończenie
budowy lądowiska dla helikopterów, by jeszcze
skuteczniej nieść pomoc ofiarom oparzeń.

Na uroczystych obchodach zjawili się m.in.
marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła,
metropolita katowicki Wiktor Skworc, wicemarszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski,
przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak, prezydent Siemianowic Śl. Jacek Guzy oraz
poseł PO Beata Małecka-Libera. Zainteresowanie
wszystkich budził jednak efekt finalny inwestycji
rozpoczętej w 2009 roku. Jej koszt wyniósł 39,6 mln
złotych, z czego 38 mln zostało sfinansowane ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, natomiast pozostałą część pokrył szpital.
Dzięki inwestycji lecznica zyskała blok operacyjny, izbę przyjęć, nowoczesny Odział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii oraz kompleks dydaktyczny. Od
momentu powstania Centrum Leczenia Oparzeń
w 1998 roku do chwili obecnej, w szpitalu hospitalizowano ponad 14 tys. osób (nie licząc pacjentów
ambulatoryjnych), natomiast w latach 2005 - 2013
w ambulatorium leczonych było kolejnych 11 tys. Za
sprawą działalności szpitala, Siemianowice Śląskie
stały się najważniejszym ośrodkiem leczenia oparzeń i ich następstw oraz ran przewlekłych w Polsce.
Nowy budynek CLO zajmuje powierzchnię 5,8
tys. m kw. Na parterze znajduje się izba przyjęć podzielona na część septyczną (zakaźną) i aseptyczną.
Część septyczna jest całkowicie odizolowana od
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Karolczak zastąpił na stanowisku Aleksandrę
Gajewską, która 19 grudnia złożyła rezygnację.
Nowy wicemarszałek został wybrany podczas grudniowej sesji sejmiku województwa śląskiego głosami
29 radnych. 15 z nich opowiedziało się przeciwko
jego kandydaturze, a 3 wstrzymało się od głosu.
27 grudnia nowy wicemarszałek otrzymał
okolicznościową uchwałę z rąk Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego sejmiku. Marszałek województwa, Mirosław Sekuła wręczył natomiast
przygotowaną na tej podstawie umowę o pracę.
W spotkaniu uczestniczył również sekretarz województwa, Krzysztof Dzierwa. Teraz nowy wicemarszałek ma się zająć przede wszystkim sprawami
Europejskiego Funduszu Społecznego, przebudowy
Stadionu Śląskiego oraz innymi inwestycjami. Do
jego zadań prawdopodobnie będą również należeć
kwestie ochrony środowiska oraz kultury.
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Porozumienie PO z SLD daje zarządowi województwa stabilną pozycję w sejmiku, która pozwoli
na przegłosowanie projektów ustaw większością
głosów. Przedstawiciele ugrupowań nie mówią
jednak o koalicji, którą do tej pory PO tworzyło
wspólnie z PSL, ale o współpracy w sejmiku i zarządzie województwa.
Kazimierz Karolczak ma 39 lat, ukończył Wydział
Techniki Uniwersytetu Śląskiego i Studia Podyplomowe Menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2003
prowadził działalność gospodarczą, jest twórcą jednej
z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia. W 2005
roku został Wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia, w tej chwili największej branżowej organizacji pracodawców, zrzeszającej agencje zatrudnienia
specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług z
zakresu HR.
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06 Wspomnienie

Odszedł władca
dźwięków
i ludzkich serc

foto: Tomasz Żak
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im był Wojciech Kilar,
urodzony we Lwowie,
gdzie spędził dzieciństwo,
w młodści związany z Rzeszowem i Krakowem, aż w końcu i do
końca katowiczaninem z własnego
już wyboru? Człowiekiem, którego
dusza godziła fascynację wielkimi
miastami USA, hiszpańską corridą
i Jasną Górą, którą odwiedzał tak
często, jak było mu to potrzebne dla
utrzymania duchowości i potwierdzenia kultu Matki Boskiej. Wychowany
w rodzinie lekarza i aktorki miał być
pianistą, jednak jak z dużą dozą kokieterii twierdził, był zbyt leniwy, by
kilka godzin spędzać na ćwiczeniach
i Pan Bóg dał mu inną szansę – nie
odtwarzanie, a tworzenie muzyki. Z
tego otrzymanego talentu wywiązywał się wyjątkowo rzetelnie. W 1955 r.
ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach,
gdzie studiował grę na fortepianie i
kompozycję w klasie Bolesława Woytowicza. W 1957 r. wziął udział w
Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt
w Niemczech. Edukację muzyczną
uzupełniał następnie w latach 19591960 jako stypendysta rządu francuskiego w Paryżu; uczęszczał na zajęcia
kompozycji do Nadii Boulanger.
Karierę rozpoczął pod koniec lat 50.
na festiwalu muzyki współczesnej
Warszawska Jesień. Od początku lat
60. współtworzył, wraz z Krzysztofem
Pendereckim i Henrykiem Mikołajem
Góreckim, polską szkołę awangardową oraz nowy kierunek we współczesnej muzyce, zwany sonoryzmem.
Za zwrot ku tradycji w twórczości
Kilara uznaje się inspirowany motywami podhalańskimi poemat "Krzesany", który kompozytor napisał w
1974 r. Do najważniejszych utworów
Kilara należą, oprócz "Krzesanego",
"Riff 62" na orkiestrę, "Generique"
na orkiestrę, "Diphtongos" na chór
mieszany i orkiestrę, "Training 68"
na klarnet, puzon, wiolonczelę i
fortepian, "Przygrywka i kolęda" na
cztery oboje i smyczki, "Kościelec
1909" - poemat symfoniczny poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi,
wybitnemu kompozytorowi, który
w 1909 r. w wieku 33 lat zginął pod
lawiną pod Kościelcem, "Angelus"
na sopran, chór mieszany i orkiestrę
symfoniczną, "Orawa" na kameralną
orkiestrę smyczkową oraz "Missa pro
pace" na sopran, alt, tenor, bas, chór
mieszany i orkiestrę symfoniczną.
Wojciech Kilar to także niezwykle ceniony kompozytor muzyki filmowej.
Współpracował z wieloma sławnymi
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Wybitny kompozytor Wojciech Kilar zmarł w niedzielę,29
grudnia nad ranem w Katowicach po długiej walce z chorobą
- poinformował PAP prezes Związku Kompozytorów Polskich
Jerzy Kornowicz. „To była jedna z najbardziej wyrazistych
postaci muzyki XX i XXI w.” - powiedział szef ZKP.
reżyserami, m.in. z Francisem Fordem
Coppolą, Jane Campion, Romanem
Polańskim, Kazimierzem Kutzem,
Krzysztofem Zanussim, Andrzejem

Wajdą i Krzysztofem Kieślowskim.
Ma w swoim dorobku muzykę do
130 filmów. Do tych, które na zawsze
zapadną w pamięci są m. in. "Sól

ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Paciorki jednego różańca" i "Śmierć jak
kromka chleba" Kazimierza Kutza,
"Giuseppe w Warszawie" Stanisława

Lenartowicza, "Sami swoi" Sylwestra
Chęcińskiego, "Westerplatte" Stanisława Różewicza, "Lalka" Wojciecha
Jerzego Hasa, "Struktura kryształu",
"Iluminacja", "Bilans kwartalny",
"Barwy ochronne", "Spirala", "Kontrakt", "Cwał" i "Persona non grata"
Krzysztofa Zanussiego, "Rejs" Marka Piwowskiego, "Ziemia obiecana",
"Kronika wypadków miłosnych" i
"Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy, "Trędowata" Jerzego Hoffmana, "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego,
"Pianista" Romana Polańskiego oraz
seriali "Przygody pana Michała" Pawła
Komorowskiego i "Rodzina Połanieckich" Jana Rybkowskiego.
Skomponował również muzykę
do "Drakuli" Francisa Forda Coppoli, "Śmierci i dziewczyny" Romana
Polańskiego, "Portretu damy" Jane
Campion i "Królów nocy" Jamesa
Graya. Za muzykę do "Pianisty" zdobył francuskiego Cezara, a za muzykę
do "Drakuli" nagrodę Stowarzyszenia
Kompozytorów Amerykańskich. Wyrazem uznania jego twórczości były
nagrody i zaszczyty, które przyjmował
z niesamowitą pokorą, zawsze podkreślając czynniki zewnętrzne wpływające na powstałe dzieła, uznając talent za
narzędzie, którym został obdarowany.
Jest m.in. laureatem nagrody metropolity katowickiego "Lux ex Silesia"
- "Światło ze Śląska". Otrzymał też
medal Papieskiej Rady ds. Kultury
"Per artem ad Deum" (Przez sztukę
do Boga) oraz nagrodę Totus 2009,
przyznawaną przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło
Nowego Tysiąclecia". Wyróżniono go
wówczas za "wytrwałe otwieranie dróg
piękna, wiodących ku wierze, nadziei
i miłości, dokonywanego przez wiele
lat i w wielu wymiarach życia".
Wśród wielu innych nagród i odznaczeń, którymi został uhonorowany, są również Nagroda Artystyczna
Komitetu Kultury Niezależnej NSZZ
"Solidarność" (1989), Złote Berło
Fundacji Kultury Polskiej (2000)
oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu
wybitnych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy twórczej"
(2002). W 2012 r. otrzymał najwyższe
polskie odznaczenie - Order Orła Białego. Jest również laureatem Godła
Promocyjnego Ślaski Oskar. W 2012
roku Senat Uniwersytetu Śląskiego
nadał Wojciechowi Kilarowi tytuł
doktora honoris causa. W czasie tej
uroczystości laudację wygłosił ks.
prof. Jerzy Szymik, stawiając na równi
wybitne dzieła mistrza z przykładem
życia w zgodzie z ludźmi i Stwórcą.

Publikujemy wypowiedzi mistrza i ludzi związanych z Wojciechem Kilarem, korzystając z zapisów dźwiękowych Radia Katowice.
WOJCIECH KILAR
,,Może to też jest troszkę megalomanii,
że właściwie coś tam w życiu zrobiłem, coś
tam już po sobie zostawiłem, że może będę
żył tam w tym ,,Krzesanym" w tej ,,Orawie”,
że będę miał jakby podwójne życie wieczne,
że może też troszkę na ziemi jeszcze pożyję
moja muzyka. Mnie przemijanie nie przeraża,
przemijanie jest dla mnie czymś wspaniałym."

JOANNA WNUK-NAZAROWA,
dyrektor naczelna Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
,,To nie był napięty twórca
egocentryczny, który przeżywa każde słowa krytyki.
Miał ten luz, który mu pozwolił serdecznie się
śmiać kiedy Penderecki nazwał jego ,,Exodus"
,,koszernym bolero”

DANUTA SKALSKA, autorka
audycji o kresach ,,Lwowska
Fala" w Radiu Katowice.
,,On czuł się katowiczaninem, ale Lwów pozostał w jego
bolesnej pamięci. Bolesnej dlatego, że nigdy
po 45 roku do Lwowa już nie pojechał. Ten
Lwów go bolał jako najpiękniejsze wspomnienie utraconego dzieciństwa”

KAZIMIERZ KUTZ, reżyser
filmowy współpracujący z
Wojciechem kilarem przy kilku
produkcjach.
,,Bardzo szybko filmowcy
zorientowali się, że mają do czynienia z człowiekiem utalentowanym, a on był kinomanem,
on uwielbiał dobre kino, dobrą muzykę. Umarł
mi ktoś bardzo bliski.”
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Nowy rok, nowe plany

Nowy rok to czas postanowień, życzeń i nadziei, że przyniesie ze sobą wiele sukcesów i zawodowej satysfakcji. Wtedy też stawiamy sobie nowe
wyzwania i snujemy rozmaite plany. Jakie stawiają sobie znane osobistości ze światu polityki, kultury i nauki? O tym sami zainteresowani.
Piotr Uszok, prezydent Katowic
Wierzę, że w nadchodzącym
roku do użytku zostanie oddana
nowa siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Bliskie ukończenia powinny
być prace związane z budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Ponadto w decydującą fazę będzie
wchodziła przebudowa centralnej
części miasta - pomiędzy rynkiem
a rondem. Rok 2014 w Katowicach
upłynie pod znakiem wielu wydarzeń
o charakterze międzynarodowym. W
Katowicach odbędą się Mistrzostwa
Świata w Siatkówce Mężczyzn i turniej
tenisowy WTA BNP Paribas Katowice
Open.
W marcu w Spodku odbędzie się
turniej Intel Extreme Masters, latem
festiwale Off Festiwal oraz Tauron
Nowa Muzyka. W maju będziemy
gościć uczestników Europejskiego
Kongresu Gospodarczego. Te międzynarodowe imprezy pozwalają
nam mierzyć się z najlepszymi organizatorami wielkich wydarzeń w
Europie, a Katowicom aspirować do
miana jednej z wiodących polskich
metropolii.
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic
Gliwice są w bardzo dobrej kondycji finansowej i z dużym optymizmem
patrzę na 2014 rok. W nowym budżecie zaplanowaliśmy najwyższe jak
dotąd dochody, największe wydatki, w
tym największe nakłady na inwestycje.
W Gliwicach realizowane jest ogromne przedsięwzięcie - budowa Drogowej
Trasy Średnicowej, która ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania
miasta w przyszłości. Ogromny walor
promocyjny będzie miała budowana
Hala Widowiskowo-Sportowa – jeden
z najnowocześniejszych i największych
tego typu obiektów w Polsce. W przyszłym roku otworzymy kolejne dwie
nowoczesne miejskie hale o charakterze sportowo-kulturalnym.Mamy do
zaoferowania sporo atrakcji, wśród
najnowszych m.in. pawilon akwarystyczny w Palmiarni Miejskiej.
Małgorzata Mańka-Szulik,
Prezydent Miasta Zabrze
Z budżetu na inwestycje zostanie
przeznaczona kwota ponad 318 mln zł.
Najwięcej pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na kontynuację projektu wodno-ściekowego, prace drogowe, a w
szczególności na zakończenie budowy
zabrzańskiego odcinka DTŚ. Będzie
to także rok kontynuacji pracy przy
budowie stadionu Górnika Zabrze
czy rekultywacji terenów w rejonie
rzeki Bytomki. Ponadto, w budżecie
miasta zaplanowaliśmy około 35 mln

zł na kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych. Są to działania mające na celu zachęcenie potencjalnych
inwestorów do sytuowania swoich
firm na terenie miasta, co ostatecznie
winno przełożyć się na nowe miejsca
pracy.
Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A.
Najważniejsze cele strategiczne
Węglokoksu S.A. w roku 2014 to m.in.
dalsza dywersyfikacja działalności
firmy oraz jej debiut na GPW. Oprócz
podstawowej działalności jaką jest
eksport węgla, Węglokoks S.A. w
ramach Grupy Kapitałowej, rozwija
również działalność okołogórniczą.
W planach rozwojowych firmy są
dalsze przejęcia firm, których profil
działalności będzie kompatybilny z
założoną strategią firmy oraz rozwój
sprzedaży krajowej węgla przy pełnej
kooperacji ze spółkami węglowymi.
Drugim ważnym celem firmy
planowanym na rok 2014 jest jej prywatyzacja poprzez debiut na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Mamy w tej
materii uchwałę naszego właściciela,
czyli Ministra Gospodarki i czekamy
na decyzję Ministra Skarbu Państwa.
Chcielibyśmy aby Grupa Kapitałowa
Węglokoks stała się jednym z flagowych okrętów polskiej gospodarki.

W 2014 roku Uniwersytet Śląski stoi przed nowymi wyzwaniami naukowymi, dydaktycznymi,
społecznymi oraz finansowymi.
Musimy jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasze kierunki studiów
i dostosowywać je do potrzeb rynku
pracy tak, aby były one przyszłościowe
i interesujące dla kandydatów. Tegoroczne nowości – języki Indii, przedsiębiorczość, turystyka historyczna
czy dziennikarstwo i komunikacja
społeczna – pokazały duże zainteresowanie kandydatów innowacjami
w ofercie edukacyjnej. Dlatego też
podczas najbliższej rekrutacji pojawi
się kilka nowych i bardzo ciekawych
kierunków i specjalnościami w tym:
mediteranistyka, bezpieczeństwo
publiczne, doradztwo polityczne i publiczne czy też informacja w instytucjach e-społeczeństwa. Wśród planów
inwestycyjnych Uczelni bardzo istotny
punkt stanowi budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego, stworzenie
campusu i całej dużej, nowoczesnej
dzielnicy akademickiej.

Roman Łój, Prezes Zarządu
KHW SA
Planujemy wydobyć w roku 2014
ok. 11,6 mln ton węgla. Zamierzamy
to zrobić w znacznym stopniu w sortymentach średnich i grubych, które
są najbardziej poszukiwane na rynku.
Przewidywane inwestycje w 2014 roku
to 540 mln zł.
Szukamy też całkiem nowych
rozwiązań - na obszarze należącym
do KWK Mysłowice-Wesoła, Państwowy Instytut Geologiczny zaczął
pionierskie wiercenia badawcze,
których celem jest odmetanowanie z
powierzchni pokładów węgla. Jeżeli
zakończy się to sukcesem, będziemy
dysponować technologią, która pozwoli wydobywać metan i wykorzystywać go do wytwarzania energii.
W kopalni Wieczorek kończą się
przygotowania do realizacji projektu
podziemnego zgazowania węgla. Celem tej technologii jest dostarczanie
gazu do elektrowni i ciepłowni. Sukces
może oznaczać nową kartę w naszej
działalności. Moglibyśmy budować
małe kotły, silniki zasilane gazem uzyskanym z węgla spalanego pod ziemią.

Edward Lasok, Prezydent
Mysłowic
W przyszłym roku miasto zamierza wydać 279 mln 577 tys. zł, z czego
aż 20 mln mają wynieść wydatki na
inwestycje. Tak duże pieniądze na
same inwestycje to sytuacja, z którą
nie mieliśmy jeszcze w Mysłowicach
do czynienia. W projekcie budżetu
zaplanowano m.in. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15, nową
nawierzchnię boiska i oświetlenie
Gimnazjum nr 5 oraz remont dachu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również pieniądze na
wykonanie dokumentacji projektowej
sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Sportowych. Środki na remonty otrzyma także Miejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej, który będzie kontynuował remonty miejskich kamienic w
centrum starego miasta. Główne nakłady finansowe zostaną przeznaczone
na inwestycje drogowe. Będzie miała
miejsce przebudowa ulicy PCK wraz
z budową kanału i rowu otwartego
od PCK do Rowu Kosztowskiego.
Remont obejmie również m.in. ulice:
Wybickiego, Morcinka, Gagarina,
Brzęczkowicka, 3 Maja i Piastów Śląskich. Budżet zakłada także podwyżki
dla pracowników administracji w
oświacie, których zarobki są najniższe
w całej budżetówce.

Prof. Wiesława Banyś Rektor
Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Adam Liwochowski, Zastępca
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach:

Od 2014 roku rozpocznie się finalizowanie projektów środowiskowych
realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW
jest Instytucja Wdrażającą. Łączna
wartość 17 realizowanych w województwie śląskim przedsięwzięć sięga
800 mln zł. Trzynaście zadań dotyczy
gospodarki wodno-ściekowej, trzy
projekty związane są z gospodarką odpadami, a jeden z ochroną powierzchni ziemi. Inwestycje te wspierane są
unijnymi dotacjami w wysokości ok.
450 mln zł.
Najnowszej inicjatywą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
jest projekt programu dotyczącego
wsparcia ze środków unijnych i krajowych systemowych działań ograniczających niską emisję w konurbacji
śląsko – dąbrowskiej na obszarach
wysoko zurbanizowanych.
Roman Urbańczyk, przewodniczący Zarządu KZK GOP
2014 rok zapowiada się dla KZK
GOP bardzo dobrze. Do Związku
przystąpiły dwie kolejne gminy - Pilichowice i Sośnicowice. Tym samym
KZK GOP składa się już z dwudziestu
siedmiu miast i gmin naszej aglomeracji. Obecnie obszar działania
KZK GOP rozciąga się od granicy
z województwem małopolskim po
granicę z województwem opolskim.
Nowy rok to czas intensywnej pracy,
zwłaszcza nad wdrażanymi projektami zarówno Systemem Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej, jak i Śląską
Kartą Usług Publicznych. Najbliższy
rok będzie również okresem dalszej
poprawy jakości świadczonych usług,
szczególnie widoczny dla pasażerów
korzystających z przewozów tramwajowych – na torach pojawią się nowe
i zmodernizowane wagony.
Tadeusz Serafin, dyrektor Opery Śląskiej
Zapraszamy już w karnawale, który zakończymy dwoma wieczorami
z zabawnymi i uroczymi operetkami
Straussa, „Baronem cygańskim” oraz
„Zemstą nietoperza”. Wcześniej zaś
zapraszamy na operę G. Pucciniego
„Cyganeria” i widowisko „The Beatles&Queen”. Zakochanych zaprosimy
w Walentynki na niezwykły, pełen
ognia koncert muzyki śródziemnomorskiej, który przygotuje dyrygent
z Portugalii, Jose Fereira Lobo.
Prezentować będziemy wznowienia naszych dawno nie granych tytułów. Pewną jest też majowa premiera
baletowa „Kopciuszka” S. Prokofiewa,
w choreografii Anny Majer i scenografii Małgorzaty Słoniowskiej. Będzie to

przedstawienie bardzo nowoczesne i
myślę, że momentami zaskakujące.
Antoni Szlagor, burmistrz
Żywca
W 2014 roku bardzo ważnym wydarzeniem będzie otwarcie nowego
amfiteatru „Pod Grojcem”, którego
zakończenie budowy przewidziane
jest na koniec czerwca.
Wchodzimy w końcowy odcinek
realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. Największym prezentem świątecznym jest
dla mnie decyzja Komisji Europejskiej
z 19 grudnia 2013 r na mocy której
Związek Międzygminny ds. Ekologii
w Żywcu uzyskał dofinansowanie w
kwocie 185 milionów 500 tysięcy Euro
na realizację tego projektu. Pojawiają
się nowe pomysły na realizację fazy
III projektu – dążymy do tego, by była
to rewitalizacja Jeziora Żywieckiego,
które mogłoby stać się dla naszego
regionu turystyczną mekką.
Andrzej Zieliński, Starosta
Żywiecki
W bieżącym roku czeka nas
kilka bardzo ważnych inwestycji.
Najważniejsza z nich to budowa
szpitala powiatowego. Kolejna to
mostowo-drogowa inwestycja w
Międzybrodziu Żywieckim prowadzona wspólnie z Elektrownią
Szczytowo – pompową na Górze ŻAR.
W planach jest również przeprowadzenie termomodernizacji I LO w Żywcu,
głównej siedziby Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz dalsze inwestycję
w infrastrukturę drogowo-mostową.
Robert Talarczyk, dyrektor
Teatru Śląskiego
Rozpoczęliśmy próby do "Skazanego na bluesa" uwieńczone wygranym
przez Tomasza Kowalskiego castingiem
na rolę Ryszarda Riedla. Premiera jest
planowana 7 marca. Dwa tygodnie
później na scenie kameralnej Ewa
Wyskoczyl zaprezentuje adaptację
powieści MIchała Sieniewicza "Rebelia".
Kolejna propozycja to spektakl, który
będzie debiutem absolwentów uczelni artystycznych na Śląsku. Projekt
nosi roboczą nazwę "Katodebiut". W
czerwcu na dużej scenie zaprezentujemy prapremierę tekstu napisanego na
zamówienie teatru przez Jakuba Roszkowskiego "W popielniczce diament".
Na koniec "Lata w Malarni" planujemy
spektakl na podstawie tekstu Petra Zelenki "Dubbing Street". W kolejnym
sezonie Teatr Śląski planuje spektakle w
reżyserii między innymi Jacka Głomba,
Eweliny Marciniaka, Wiktora Rubina i
Michała Siegoczyńskiego. Nowy rok w
Teatrze Śląskim zapowiada się bardzo
interesująco.
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Powiat Żywiecki zakończył realizację projektu pn. „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w ciągu DP 1419 S w Przyborowie celem
zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja
i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.1 „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych” (w 45,72%) oraz ze środków
rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

P

rzedmiotem projektu była rozbiórka starego mostu
na rzece Koszarawa, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 1419 S km (3+953) w miejscowości
Przyborów (teren Gminy Jeleśnia), uszkodzonego
w czasie powodzi z 2010 r. oraz wybudowanie w jego
miejsce nowego obiektu, wraz z dojazdami. W ramach
projektu przewidziano także budowę objazdu wraz z
mostem tymczasowym. W trakcie realizacji inwestycji
wykonano:
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – wykonanie mostu objazdowego
• roboty przygotowawcze;
• zabezpieczenie terenu budowy;
• wycinka kolidujących z inwestycją drzew;
• przełożenie na czas budowy sieci teletechnicznej;
• przełożenie na czas budowy sieci energetycznej;
• rozbiórka istniejącego obiektu mostowego;
• roboty palowe pod oba przyczółki;
• żelbetowe przyczółki;
• łożyska;
• żelbetowa konstrukcja nośna;
• dylatacje;
• płyty przejściowe;
• izolacje na obiekcie;
• odwodnienie obiektu;
• nawierzchnie na obiekcie, chodnikach i na dojazdach
do mostu;
• montaż barier i bariero-poręczy.

W ramach branży drogowej wykonano:
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
• wykopy i nasypy pod nową konstrukcję nawierzchni
dojazdów;
• nową konstrukcję nawierzchni jezdni drogi powiatowej
oraz ulic podporządkowanych;
• przebudowę ciągów pieszych - chodników;
• przebudowę nawierzchni zjazdów;
• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Ponadto wykonano:
• przebudowę sieci teletechnicznej;
• przebudowę sieci elektrycznej;
• umocnienia koryta cieku.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4.961.905,01
PLN, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4.696.526,81 PLN, wkład własny Powiatu
Żywieckiego 46.965,28 PLN, dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2.147.252,05 PLN co stanowi nie więcej niż 45,72 %
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.800.000,00 PLN.
Bezpośrednim celem inwestycji było udrożnienie sieci
drogowej województwa oraz poprawa funkcjonalności
i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej
kluczową sieć drogową Województwa Śląskiego. Realizacja
projektu przyczyniła się do :

• utrzymania komunikacji pomiędzy miejscowościami
Przyborów i Koszarawa, a pozostałą częścią Powiatu
Żywieckiego;
• wyeliminowania zagrożenia ograniczonej dostępności
wymienionych miejscowości dla służb i straży, interweniujących w szczególnych sytuacjach;
• podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywającego się po drodze powiatowej 1419 S, zmniejszenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń takich
jak wypadki i kolizje drogowe;
• poprawienie komfortu zamieszkiwania w powiecie
żywieckim – bezpośrednim otoczeniu realizowanego
przedsięwzięcia.
W dniu 15 grudnia 2013 r. w uroczystości otwarcia
mostu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed,
Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, Wicestarosta Żywiecki
Andrzej Kalata, Przewodniczący Rady Powiatu Edward
Płonka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Jafernik,
Członek Zarządu Powiatu Marek Kuniec, Radni Powiatu
Żywieckiego: Olga Łukańko, Wiesław Setla, Sekretarz
Powiatu Żywieckiego Danuta Pytlarz, Wójt Gminy Jeleśnia
Marian Czarnota, Sołtys Sołectwa Przyborów Halina Kubica, radni gminni, przedstawiciele służb mundurowych,
przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Jeleśnia.
Andrzej Zieliński
Starosta Żywiecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 i środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
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10 przykazań oszczędnego ogrzewania MĘŻCZYZNA Z KLASĄ

W

edług raportu GUS Polacy
wydają aż 20proc. miesięcznego budżetu na użytkowanie mieszkania, z czego ponad połowa
przeznaczona jest na nośniki energii.
Szukanie oszczędności w kosztach
ogrzewania może więc znacznie poprawić nasze finanse. Jak wpłynąć na
bilans energetyczny domu, by zaczął on
przynosić realne oszczędności?
Najlepszą metodą na ograniczenie
strat ciepła są działania kompleksowe,
takie jak: odpowiednie docieplenie
budynku, wymiana nieszczelnych
okien, montaż nowoczesnego kotła
grzewczego i modernizacja instalacji.
To jednak często duże inwestycje –
bardzo kosztowne, a niejednokrotnie
też niezależne od nas samych. Są
jednak pewne czynności, które możemy wykonać niewielkim kosztem,
a skutecznie.
1. Sprawdź szczelność drzwi i
okien.
Tuż przed początkiem sezonu
grzewczego należy wymienić zniszczone uszczelki i wyregulować zawiasy,
żeby skrzydła drzwiowe i okienne
dobrze się domykały, nie wpuszczając tym samym do środka zimnego
powietrza.
2. Odpowietrzaj grzejniki.
Nieużywane w sezonie letnim
kaloryfery, mogą nie nagrzewać się
równomiernie, co najprawdopodobniej
oznacza ich zapowietrzenie. Rozwiązaniem w większości przypadków jest
delikatne odkręcenie zaworów odpowietrzających i wypuszczenie zbędnego powietrza, które mogło dostać
się do instalacji. Jeśli to nie zadziała,
należy skonsultować się z fachowcem
w celu zrównoważenia hydraulicznego
instalacji. Być może grzejniki nie są
już sprawne.
3. Sprawdź izolację rur.
Aby zapobiec nadmiernemu wychładzaniu wędrującej od źródła ciepła
R

E

do grzejników wody, należy zadbać o
prawidłową izolację rur (szczególnie
w nieogrzewanych pomieszczeniach).
Otulina jest bardzo istotnym elementem CO, który wpływa na ograniczenie
strat ciepła, tym samym zmniejszając
koszty ogrzewania.
4. Kontroluj kocioł lub piec.
Jeśli posiadamy kocioł grzewczy,
obowiązkowa jest coroczna wizyta serwisanta, który sprawdzi, czy
urządzenie pracuje prawidłowo. To
działanie nie tylko ekonomiczne, ale
przede wszystkim służące naszemu
bezpieczeństwu. Instalator sprawdzi,
czy kocioł funkcjonuje poprawnie, a
także, w razie potrzeby dokona stosownych regulacji. W przypadku tradycyjnych pieców przyda się wizyta zduna.
5. Zadbaj o czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kominów.
Konieczne są także okresowe przeglądy przewodów kominowych. Poprawia to wydajność spalania paliwa, na
którym pracuje nasz piec lub kocioł,
zmniejszając jednocześnie zagrożenie
zaczadzeniem.
6. Ustaw odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach.
Najczęściej nowe instalacje wyposażone są już w regulatory, które dają
możliwość nastawienia temperatury
o określonych porach dnia i nocy.
Jeśli nie, zawsze istnieje możliwość
zamontowania termostatu przy grzejniku lub zmniejszenie temp. na piecu
podczas naszej nieobecności lub w
nocy. Szacuje się, że obniżenie o jeden
stopień temperatury w ogrzewanych
pomieszczeniach, przyczynia się do
kilkuprocentowego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, co
może przełożyć się - w zależności od
powierzchni - nawet na kilkuset złotowe oszczędności rocznie.
– Instalacja pokojowego regulatora temperatury pozwala uzyskać
stałą temperaturę w pomieszczeniach.
K

Można zamontować regulator, który
umożliwi nam ustalenie przynajmniej
dwóch wartości, nazywanych często
„komfortową" i „oszczędną". Komfortową (np. 21 stopni) ustawia się na czas
obecności i aktywności domowników,
a oszczędną, gdy śpimy lub jesteśmy
poza domem (np. 18 stopni) – tłumaczy
Błażej Wojciechowski z firmy Afriso,
producenta armatury zabezpieczającej
i regulacyjnej do instalacji wodnych.
7. Nie zasłaniaj grzejników i głowic termostatycznych.
Swobodna cyrkulacja powietrza
zwiększa komfort i poprawia zdolność przekazywania ciepła. Grzejniki
zostały stworzone do optymalnego
oddawania ciepła bez przeszkód, a
przysłonięcie ich szafą, sofą, zasłonami, „kurzem" lub rozwieszonym
praniem, znacznie ten przepływ powietrza utrudnia i powoduje straty
ciepła nawet rzędu 20%. Nie wolno
także wieszać niczego na głowicach
termostatycznych – one też powinny
być odsłonięte.
8. Wietrz mieszkanie rozsądnie.
Nie otwieraj okien na długi czas
przy włączonym ogrzewaniu. Wietrzenie powinno być krótkie i intensywne
(np. do 10 minut), w dodatku przy
zakręconym zaworze na grzejniku.
Dzięki temu wygenerowane przez kaloryfer ciepło, nie ucieka z mieszkania.
Jednocześnie wietrzenie wpływa na
nasze dobre samopoczucie.
9. Zasłaniaj okna po zmroku.
Opuszczanie żaluzji i rolet oraz
zaciąganie zasłon znacznie utrudnia
ciepłu ucieczkę z mieszkania.
10. Grzej bardziej siebie niż
mieszkanie.
Noszenie w domu ciepłych skarpet, kapci czy swetra pozwala na obniżenie temperatury w pokojach o 1-2
stopnie. Wydaje się, że to niewiele, ale
w skali sezonu przynosi zauważalne
zyski.
L
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ężczyzna XXI wieku to osoba,
która coraz więcej uwagi poświęca własnej sylwetce a co
za tym idzie fryzurze. Dbałość o swój
wizerunek przestaje być tylko domeną
gwiazd i ludzi biznesu, ponieważ dobry
wygląd pomaga każdemu z nas.
Większość mężczyzn nosi krótkie
fryzury, które wymagają szczególnego
traktowania. Przede wszystkim regularne wizyty w studiu fryzjerskim tak
aby włosy nazbyt nie odrosły a kontury
fryzury były zawsze dobrze zaznaczone. Ważna jest także korekta nadmiaru
włosów z okolic szyi, uszu a nawet brwi.
Najbardziej modne w tym czasie są
stylizacje nawiązujące do lat 60. Czyli
bardzo klasyczne męskie kształty fryzur
z krótko wycieniowanym tyłem i bokami
fryzury co podkreśla męskie walory:szyję
i kontur zarostu. Wraca się również do
przedziałków i mocno je podkreśla. Góra
natomiast może pozostać dłuższa dzięki
czemu można pozwolić sobie na zmiany
w stylizacjach. Począwszy od stylu vintage (włosy w artystycznym nieładzie) po
klasyczne gładko wyczesane stylizacje.
Dzięki temu z łatwością mężczyzna XXI
wieku, może zmienić swój wizerunek w

zależności od indywidualnych upodobań i potrzeb. Każda stylizacja wymaga
doboru odpowiednich produktów, które
pomogą w kreowaniu fryzury i sprawią,
że z łatwością uzyskamy satysfakcjonujący nas efekt. Jeśli chodzi o efekt włosów w
artystycznym nieładzie to polecam talki
do włosów, to specjalne proszki, które
oblepiają włosy i nadają im większą objętość i ciekawą strukturę. Do klasycznych
stylizacji najlepszy jest suchy lakier, który
pozwala nadać czystości formy fryzury
a na koniec trochę nabłyszczacza dla
ciekawego połysku.
Wielu moich klientów, pyta mnie co
zrobić z siwizną, czy ją zostawić czy jest
na to jakiś sposób?
Otóż moi drodzy, jeśli chodzi o
siwiznę to są produkty przeznaczone
specjalnie dla mężczyzn, które nie farbują
włosów w 100 proc. aby efekt koloryzacji nie był zbyt sztuczny bo to nie jest
fajne. Dojrzały mężczyzna ma prawo a
nawet powinien być lekko szpakowaty.
Koloryzacja taka jest bardzo naturalna
i przytłumia siwiznę odświeżając cały
kolor nadając połysku i witalności włosom. Jej atutem jest szybkość wykonania
usługi 5 minut przy myjce (panowie nie
lubią siedzieć z farbą), oraz brak odrostów
ponieważ kolor delikatnie i naturalnie
się wymywa. Najczęściej moi klienci
wykonują ten zabieg co trzy tygodnie
podtrzymując naturalny męski efekt.
Panowie są często ostrożni i nie
chętni do zmian ale gdy spróbują i
przekonają się do jakiejś nowości są
najwierniejszymi klientami. Dlatego na
ten nowy rok niech każdy z nas zadba
o własne ciało i fryzurę a z pewnością
wszystkim nam wyjdzie to na dobre.
Do Siego Roku życzy Damian Duda.

STUDIO FRYZJERSKIE DAMIAN DUDA
41-710 Ruda Śląska (Wirek), ul.1-go maja 289
tel. 32 340 85 75
kom. +48 606 804 990
A
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10 Policja
Odzyskali pojazd
skradziony
we Włoszech

P

olicjanci Wydziału Kryminalnego myszkowskiej komendy
odzyskali maszynę budowlaną
o wartości blisko 300 tys. zł., pochodzącą z kradzieży. Pojazd figurował
w Systemie Informacyjnym Schengen
jako utracony na terenie Włoch. Jak się
okazało maszyna miał trafić tranzytem
przez Polskę na na Litwę.
Kryminalni otrzymali informację,
o tym, że trasą DK – 1, w kierunku
Koziegłów, przemieszcza się tir przewożący maszynę budowlaną marki
New Holland. Pojazd namierzono w
miejscowości Zabjiak w gminie Koziegłowy. Częściowo zdemontowana tzw.
ładowarka, była ukryta pod plandeką
na naczepie tira. Śledczy ustalili, że
sprzęt budowlany został skradziony w
grudniu we Włoszech i miał trafić na
Litwę. Policjanci zabezpieczyli pojazd
i zatrzymali kierowcę tira, który go
przewoził. Mężczyzna usłyszał zarzut
paserstwa nieumyślnego, za co grozi mu
nawet do 5 lat więzienia. Trwają dalsze
czynności zmierzające do wyjaśnienia
okoliczności zdarzenia.

Pobili z zazdrości

C

zeladzcy funkcjonariusze zatrzymali dwóch sprawców brutalnego pobicia 18-latka. Swojego rówieśnika zaatakowali za pomocą
pałek. Powodem była zazdrość jednego z agresorów o nową sympatię swojej byłej dziewczyny.
Do pobicia doszło na ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. Spacerujący
z dziewczyną 18-letni mieszkaniec
Będzina został w pewnym momencie
napadnięty przez dwóch rówieśników.
Napastnicy używając pałek zaczęli bić
swoją ofiarę po całym ciele. Salwując się
ucieczką nastolatek uniknął większych
obrażeń. Czeladzcy policjanci szybko
ustalili tożsamość sprawców pobicia,
oraz jego powód. Tego samego dnia
w ich ręce wpadł 18-letni mieszkaniec
Psar, a zaledwie dzień później drugi ze
sprawców, 18-latek z Będzina. Policjanci
zabezpieczyli również pałki będące narzędziem pobicia. O ich dalszym losie
zdecyduje teraz prokurator. Za dokonanie pobicia grozi im nawet 3-letni pobyt
za kratkami.

Tragiczny wypadek
w Raciborzu

F

unkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia do którego
doszło w Raciborzu. Renault Megane uderzył w płot. Kierująca pojazdem kobieta zmarła w szpitalu.

www.kurierpolski24.pl

Pobił 4-latka

Policjanci z Bytomia
wyjaśniają okoliczności
pobicia 4-letniego chłopca.
Funkcjonariuszy powiadomiło
pogotowie ratunkowe,
które przewiozło dziecko w
stanie ciężkim do szpitala.
Zatrzymane zostały trzy osoby
- matka dziecka, jej konkubent
oraz matka tegoż mężczyzny.

F
oraz nie udzielenia mu pomocy. Grozi
jej do 5 lat więzienia. Matka chłopca
również usłyszała zarzut nie udzielenie
pomocy synowi, za co grozi jej do 3
lat pozbawienia wolności. Zatrzymani
przyznali się do zarzutów. Teraz staną
przed bytomskim prokuratorem, który

będzie wnioskował do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanych.
Chłopczyk przebywa obecnie w
chorzowskim szpitalu dziecięcym. Jest
w stanie ciężkim, ma liczne obrażenia
zewnętrzne ciała oraz urazy narządów
wewnętrznych. Walczy o życie...

„Wujek” zostali przesłuchani.16 z nich
przyznało się do winy i dobrowolnie
poddało się karze. Pozostałych objęto
dozorem policji.

strony Rybnika w kierunku Świerklan,
wykonując manewr skrętu w lewo z
ulicy Świerklańskiej w ulicę Nową,
nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu
jadącemu z przeciwka w kierunku Rybnika ulicą Świerklańską, 30-letniemu
kierowcy Volkswagena Polo. W wyniku
zderzenia się tych pojazdów 25-letnia
pasażerka Fiata Bravo zginęła na miejscu. Kierująca tym pojazdem doznała
urazu klatki piersiowej. W wypadku
ucierpiała także druga pasażerka tego
samochodu, która doznała złamania
ręki, miednicy i stłuczenia płuc. Do
szpitala przewieziono również kierowcę
Polo, który doznał ogólnych obrażeń
ciała. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnią śledczy.

unkcjonariusze będzińskiej
drogówki usiłowali zatrzymać do kontroli kierującego quadem. Nie miał on jednak
zamiaru zastosować się do poleceń wydawanych przez policjantów i zaczął uciekać główna
drogą. Jego ucieczka nie trwała
jednak długo...
Do zdarzenia doszło na ul.
Dąbrowskiego w Bobrownikach.
Kierowca quada nie zatrzymał się
do kontroli drogowej. Policjanci
ruszyli za nim w pościg. Po przejechaniu około 300 metrów uciekinier
zjechał na plac budowy, a następnie
na okoliczne pola. Niestety jego plan
nie uwzględnił faktu, że policjanci
dysponują radiowozem terenowym
i będą kontynuować pościg. Po raz
kolejny jego plan spalił na panewce, kiedy postanowił przejechać
quadem przez rów melioracyjny.
Ten manewr pozwolił policjantom
kierującym samochodem terenowym bez problemu zatrzymać
uciekiniera.
Kierowcą okazał się 33 letni
mieszkaniec Dobieszowic (pow.
będziński), u którego badanie
trzeźwości wykazało ponad promil
alkoholu w organizmie. Mężczyźnie
zatrzymano prawo jazdy. Za prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości grozą mu 2 lata pozbawienia
wolności oraz zakaz prowadzenia
samochodu.

Uprawiał konopie
w szafie

Groził i niszczył
sprzęty domowe

D

ziecko w stanie ciężkim zostało
zabrane do szpitala z mieszkania przy ul. Zabrzańskiej.
Policjanci zatrzymali 28-letnią matkę
chłopca oraz jej 26-letniego konkubenta. Kobieta mieszkała z nim i trojką swoich dzieci w mieszkaniu jego
65-letniej matki. Śledczy przesłuchali
już wszystkich zatrzymanych. 26-latek
usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo to grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności. 65-letnia kobieta usłyszała
zarzut znęcania się nad 4-latkiem

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na ul. 1 Maja w Raciborzu,
27-letnia mieszkanka województwa
opolskiego, kierując samochodem marki
Renault Megane, z nieustalonej przyczyny zjechała na przeciwny pas ruchu,
a następnie uderzyła w betonowy płot.
27-latka została przewieziona do szpitala.
Obrażenia, które odniosła okazały się na
tyle poważne, że lekarzom nie udało się
uratować jej życia.

Zabił matkę i brata

P

olicjanci z Kobiernic zatrzymali 57-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej
93-letniej matki i 54-letniego brata.
Śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu
ustalają szczegółowe okoliczności w jakich doszło do tragedii...
Do zdarzenia doszło w wigilijną
noc w Starej Wsi. Następnego dnia nad
ranem sprawca powiadomił o tragedii
sąsiada, który wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził
zgon kobiety i mężczyzny najprawdopodobniej na skutek pobicia. Policjanci z
Kobiernic zatrzymali 57-latka podejrzewanego o to przestępstwo. Zatrzymany
usłyszał już zarzuty. O jego dalszym
losie rozstrzygnie prokurator i sąd. Za
to przestępstwo może mu grozić kara
dożywotniego pozbawienia wolności.

Przyznali się
do zarzutów

Z

atrzymani pseudokibice, którzy próbowali zakłócić obchody rocznicy pacyfikacji kopalni

Pościg za quadem

Teraz za kratami spędzą 6 miesięcy
w zawieszeniu na 3 do 6 lat. Orzeczono
również dozór kuratora, kary finansowe w postaci nawiązki od 100 do 400
złotych oraz poniesienie kosztów i opłat
sądowych. Pozostałych 15 podejrzanych
mężczyzn nie przyznało się do winy. Po
doprowadzeniu do prokuratury, objęto
ich policyjnym dozorem oraz dodatkowo wobec 3 mężczyzn zastosowano
poręczenie majątkowe w kwocie od 500
do 2000 zł. W przypadku kiboli, którzy
nie przyznali się do winy, dalsze postępowanie będzie się toczyć w "zwykłym"
trybie.

Śmierć
w Jankowicach

R

ybniccy policjanci wyjaśniają
okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku drogowego,
do którego doszło na skrzyżowaniu
ulic Świerklańskiej i Nowej. W wyniku zdarzenia zginęła 25-letnia kobieta, a trzy osoby zostały ranne.
Jak wstępnie ustalili policjanci
z rybnickiej drogówki, kierująca
samochodem osobowym marki Fiat
Bravo, 47-letnia kobieta, jadąc od

K

ryminalni z cieszyńskiej komendy zatrzymali 23-latka,
który na terenie ogródków
działkowych uprawiał konopie indyjskie. W jego altanie policjanci znaleźli kilka krzaków marihuany ukrytych
w szafie...
23-letni mieszkaniec Cieszyna trafił
już do policyjnego aresztu. Zatrzymany
mężczyzna narkotyki uprawiał w szafie
ubraniowej, w której zainstalował specjalną lampę, wentylator oraz donice,
w której rosły konopie. Kryminalni
przeszukali także jego mieszkanie. Tam
znaleźli około 36 gramów suszu marihuany. Łącznie zabezpieczono ponad 180
gramów tego narkotyku. Właścicielowi
nielegalnej uprawy przedstawiono już
zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje
prokurator i sąd.

P

olicjanci ze Szczyrku zatrzymali 20-latka, który wtargnął do mieszkania sąsiadów, wszczął z nimi awanturę,
w trakcie której niszczył sprzęty
domowe i groził im śmiercią.
Do zdarzenia doszło w jednym
z prywatnych domów w Rybarzowicach. Pijany, nieproszony gość
wdarł się na posesję sąsiada, a następnie wtargnął do jego domu. Nie
wiadomo co spowodowało takie
zachowanie, ale już w progu, wymachując trzymanymi w rękach
nożami, zaczął grozić domownikom
śmiercią. W czasie awantury rozbił
zastawę stołową i zniszczył sprzęty
kuchenne, powodując szkody, które
właściciele oszacowali na ponad 600
zł. Policjanci z miejscowego komisariatu zatrzymali awanturnika.
Badanie stanu jego trzeźwości dało
wynik ponad 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Przewieziono go do
policyjnego aresztu. Teraz może trafić do więzienia na najbliższe 5 lat.
Prokurator zastosował już wobec
niego dozór policyjny.
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Katowice

KOK

9.01.2014 r.

Kinoteatr Rialto. Kobiety Oblegają Kino, czyli nowy cykl filmowy w
Kinoteatrze Rialto. Tym razem organizatorzy spróbują stworzyć przyjazną
przestrzeń, czas i miejsce dla kobiet i
zaproponować seanse filmowe, które
na różne sposoby pokazują kobiety,
ważne dla nich sprawy, uwikłania i
kompleksy, ale też siłę, odwagę oraz
zdolność do stawienia czoła każdej
sytuacji. Pierwszym wydarzeniem
cyklu będzie seans najnowszego dzieła
Françoisa Ozona „Młoda i piękna”.
Ten rozpocznie się o godz. 19.00.
Bilety: 10 zł – 15 zł
Katowice

10.01.2014 r.

Cinema!

Teatr Śląski. Beppe Navello
„Cinema!” czyli spektakl bez słów
rozpocznie się o godz. 18.00. Przedstawienie nawiązuje swoją estetyką
do kina niemego i artystycznych
działań lat 20-tych. Premiera „Cinema!” powstała jako koprodukcja
Teatru Śląskiego w Katowicach oraz
Fondazione Teatro Piemonte Europa
w Turynie. Bilety: 25 zł – 55 zł
Katowice

14.01.2014 r.

Improvokacja 2014

Teatr Gry i Ludzie. Na prawdziwych deskach sceny, w kameralnym,
lacji tel. 513-367-700

NIERUCHOMOŚCI

Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł.
666730267
Działka 375m2 położona na ogródkach działkowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 387 664
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
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Skoda FABIA 2007 1,4 sedan, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 607 408 285.
Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984

PR ACA
Praca dla Kasjerek na terenie Bielska, numer telefonu 6668265258
Agencja Pracy InterKadra poszukuje Opiekunek Osób Starszych na terenie Niemiec.

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@mediagold24.pl
tel. 32 494 33 57

prawdziwym teatrze, poznajemy i
doświadczamy siebie w improwizacji. Nie ma wśród nas zawodowych
aktorów, reżysera ani scenarzysty,
mimo to powstają dzieła. Ci, co
dołączają mówią, że czuć twórczy
ferment. Dużo tu dobrej, mocnej
energii, zabawy, ale i pracy, zadumy,
rozwoju, spotkań z sobą i z innymi...
Efekty – sami zobaczcie! Start – 18.30.
Katowice

16, 17.01.2014 r.

Koncerty
Akademickiej
Orkiestry Dętej

Akademia Muzyczna. Akademicka Orkiestra Dęta, którą dyrygować będzie Krzesimir Dębski
wyjdzie na scenę o godz. 19.00. W
programie koncertów opatrzonych
podtytułem „Power of Winds” znajdą
się utwory m.in. Leroya Andersona,
Jamesa Hornera, Ennio Morricone,
Rossano Galante i samego Krzesimira
Dębskiego. Bezpłatne wejściówki odbierać można w Informacji Akademii
Muzycznej (Katowice, ul. Zacisze 3)
lub rezerwować telefonicznie pod
numerem 32-77-92-100.
Katowice

10.01.2014 r.

Pojedynek

Teatr Korez. „Pojedynek” w
adaptacji i reżyserii Radka Dunaszewskiego jest czarną komedią,
Masz doświadczenie w opiece? Znasz język
niemiecki? Zgłoś się już dziś: 666891947 lub
na www.opiekunki.interkadra.pl
Bytom - Menager działu handlowego. Tel.
601 404 501
Poszukujemy sprzątacza/ki samochodów
ciężarowych , ciągników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 728 430 914

M AT R Y M O N I A L N E
Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do wspólnego życia. Tel.: 513 570 299.
Pan lat 70 pozna niezależną panią z prawem jazdy. 791-543-160

USŁUGI
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
Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636
Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów
gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Promocja: Agata Karasewicz
tel. 600 876 409
akarasewicz@kurierpolski24.pl

osadzoną w klimacie kina noir.
Biało-czarna scenografia Anny
Niemiry nawiązuje do klasyki
amerykańskiego komiksu spod
znaku Franka Millera i potęguje
atmosferę wszechobecnej grozy,
panującej w domu głównego bohatera… Spektakl jest pojedynkiem dwóch osobowości: Andrew
Wyka (Mirosław Neinert) i Milo
Tindla (Artur Święs).
Bytom

11.01.2014 r.

Roboty Ziemne

Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika. Wystawa „Roboty ziemne”
to efekt długofalowego projektu realizowanego przez Macieja Salamona i
Macieja Chodzińskiego na Górnym
Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Wykazując troskę o naturalne środowisko
artyści w przewrotny sposób traktują
dziedzictwo land-artu, wprowadzając
w życie plan bioeutanazji...
Mikołów

14.01.2014 r.

Przeboje starego
kina

Miejski Dom Kultury. Filmowe spotkanie pt. „Fenomenalni
bracia Marx”, podczas którego
będzie można zobaczyć „Noc w
operze”, rozpocznie się o godz.
18.00. Fabuła filmu osadzona jest
w środowisku twórców operowych
Przyjme szycie firan,poszerzanie ubran
itp. Tel. 508 477 080
Usługi remontowo-budowlane, wod-kanco-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107
lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Sprzedam 150 szt. kaset audio z muzyką
weselną. Tel. 510-746-127.
Przyjmę zbędne sprzęty domowe
(AGD), Telewizor, Pralka itp. Tel. 787
604 663.
Nowy uchwyt do TV 32-60', Cena 100 zł
Tel. 32 2514434.
Rodzinna Wigilia dla samotnych w Pieninach, tel. 515 377 938
Al-Anon nadzieja dla rodzin alkoholików,
K-ce ,Warszawska 18,poniedziałek godz. 18.00

Przeprowadzki
Kompleksowe
TR ANSPORT
LOK ALNY
KR A JOW Y
MIĘDZYNARODOW Y

tel. 531 944 531
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i ich współpracowników. Bracia
wcielają się w role drobnych naciągaczy i cwaniaczków, którzy próbują
uszczknąć coś dla siebie z tego lukratywnego wówczas biznesu.
Tychy

10.01.2014 r.

„Z zakamarków
szuﬂad, z zakamarków pamięci”

Muzeum Miejskie w Tychach.
Nową wystawę przygotowaną przez
Muzeum Miejskie w Tychach będzie
oglądać w sali ekspozycyjnej przy ulicy Katowickiej 9. Wernisaż wystawy
zaplanowano 10 stycznia o godz. 16.00.
Zwiedzającym wystawa udostępniona
zostanie 11 stycznia. Jej ideą przewodnią jest ukazanie historii lokalnej
poprzez historie osobiste mieszkańców
miasta, poprzez dzieje konkretnych
osób i ślady materialne ich losów. Tymi
śladami są różnorodne przedmioty,
dokumenty i fotografie, które dziś
mają charakter pamiątek, pieczołowicie przechowywanych przez rodzinę
Chorzów

12.01.2014 r.

Królowa Śniegu

Chorzowskie Centrum Kultury. Spektakl taneczny w wykonaniu
Studia Tańca Współczesnego TENDI
rozpocznie się o godz. 12.00. Bilety:
parter 15 zł, balkon 10 zł, z Kartą
Bajtel - 10 zł parter, 5 zł.

Chorzów

14.01.2014 r.

Stare Dobre
Małżeństwo

Teatr Rozrywki. Zespół wykona utwory z ostatnich płyt, nie rezygnując jednak ze swoich starych
„hitów”. „Czarny blues o czwartej
nad ranem”, „Z nim będziesz
szczęśliwsza”, „Jest już za późno,
nie jest za późno”, „Bieszczadzkie
anioły” czy „Piosenka zauroczonego” – to zaledwie kilka z nich.
Dzięki poetyckim tekstom i urokliwym melodiom zespół stał się
ikoną dla wielu generacji młodych
ludzi, którzy pokochali stworzoną
przez artystów krainę łagodności
i – mimo siwizny na skroniach –
trwają w niej do dzisiaj. Bilety: 35
zł – 75 zł
Sosnowiec

08.01.2014 r.

Karnawał z Meryl
Streep

Miejska Biblioteka Publiczna.
Tegoroczny karnawał rozpocznie się mini-przeglądem filmów
z Meryl Streep, w jej zabawnej,
komediowej i karnawałowej
odsłonie. Seanse będą się odbywać w każdą styczniową środę
(8,15,22,29.01.2014 r.) o godz. 18.00
w Auli Biblioteki Głównej przy ul.
Kościelnej 11.

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

tel.

32 494 33 57

reklama@kurierpolski24.pl
Treść ogłoszenia: ..........................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................................................
Data emisji: .......................................... Podpis: ......................................
Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

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

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

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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foto: gornikzabrze.pl

na rzecz Przyszłości Ciochowice. Powodem
odejścia był konflikt z ówczesnym dyrektorem
klubu Jerzym Frenkielem, który miał zablokować jego awans z rezerw do pierwszego zespołu. Rok później trafił do Piasta Gliwice, gdzie
wyrobił sobie renomę jednego z najlepszych
bramkarzy w Ekstraklasie. To skłoniło działaczy
Lecha Poznań do zakontraktowania go w 2009
roku. Zawodnik nie przebił się jednak do pierwszego składu i opuścił drużynę w 2012 roku
na rzecz Floty Świnoujście, z którą wywalczył
awans do Ekstraklasy.
Podobnie miało być w obecnych rozgrywkach w Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Tam nie
potrafił jednak wygrać rywalizacji z Sebastianem
Nowakiem co czyni jego transfer do Górnika Zabrze jeszcze bardziej zaskakującym. Na oficjalnej
stronie klubu zawodnik przekonuje jednak, że nie
zadowoli się rolą rezerwowego. - Przychodzę do
Górnika nie po to, by siedzieć na ławce, ale po to,
by odegrać w nim jakąś rolę. Szansa na to jest w
każdym klubie. Ode mnie tylko będzie zależało,
czy ją wykorzystam. Wszystko w moich rękach i
nogach. Mam 30 lat i zdaję sobie sprawę, jeśli nie
teraz, to nigdy - powiedział Kasprzik. Zawodnik
rozwiązał umowę ze swoim poprzednim klubem
6 grudnia. Do Górnika Zabrze trafił na zasadzie
wolnego transferu. Nowy nabytek klubu będzie
grać z numerem 99. TB

G

rzegorz Kasprzik podpisał kontrakt z
Górnikiem Zabrze. 30-letni bramkarz
związał się z Górnikiem półrocznym
kontraktem z opcją przedłużenia na dwa lata.
Wychowanek „trójkolorowych” był ostatnio
zawodnikiem Termaliki Bruk-Bet Nieciecza.
Grzegorz Kasprzik to pierwszy nabytek
Górnika Zabrze w zimowym okienku transferowym. Zawodnik opuścił drużynę w 2005 roku
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We wspólnej zabawie na lodzie wezmą udział
m.in. były mistrz świata w boksie Maciej Zegan,
prezes KPR Ruch Chorzów Klaudiusz Sevković oraz
wielu obecnych zawodników „Niebieskich”. Wśród
nich będzie można zobaczyć Piotra Stawarczyka,
Marka Zieńczuka, Bartłomieja Babiarza, Jakuba Kowalskiego, Grzegorza Kuświka, Michała Buchalika,
a także szkoleniowca Ruchu Jána Kociana wraz z
sztabem szkoleniowym. Drużynę zasilą również byli

piłkarze chorzowskiego klubu – Wojciech Grzyb i
Mariusz Śrutwa.
Na lodzie pojawią się również hokeiści: Adrian Parzyszka, Marek Pohl, a także obecny trener
Naprzodu Janów Waldemar Klisiak oraz legenda
janowskiego hokeja – Janusz Adamiec. Organizatorzy
zaplanowali również mecz PLHK Naprzód Janów –
Unia Oświęcim, pokaz taneczny, pokazową walka
kick-boxingu, pokaz ratownictwa lodowego oraz
pokaz barmański. W trakcie imprezy przeprowadzane
będą licytacje. Będzie można nabyć koszulki Artura
Sobiecha, Kingi Grzyb z grudniowych Mistrzostw
Świata Piłki Ręcznej Kobiet, koszulki piłkarzy Ruchu,
portret Gerarda Cieślika i Jerzego Wyrobka oraz wiele
innych pamiątek i gadżetów sportowych. Dochód z ich
sprzedaży zostanie przeznaczony na WOŚP. Podczas
ubiegłorocznej edycji Meczu Przyjaźni zebrano 15 tys.
230 zł. Czy tym razem uda się pobić ten rekord? TB

POZIOMO: 1 - zarost, 5 - piewik, 8 - sztuka plastyczna: łezki, 9 - pogłębiarka rzeczna, 11 - urobek górniczy, 12 - oskomian, niskie drzewo tropikalne, 15 - zakładnik, 17 - pokarm kanarków, 20 - osąd, 21 alkohol dwuwodorowotlenowy, 24 - córka Bolesława Krzywoustego, 25 - wróżba, 28 - kosmopolityczna
roślina zielna, 29 - stolica Kanady, 32 - tlenowiec, 33 - sztaglina, lina stalowa, 36 - zniewaga, 39 - egzekutor, 42 - niezalesiony obszar w lesie, 43 - strączyniec, 45 - dawniej: Abo, m. w Finlandii, 46 - koczownik w Azji i Afryce, 47 - mątwa, głowonóg.
PIONOWO: 1 - kiosk, 2 - wiatr na jez. garda we Włoszech, 3 - kwitnie tylko raz, 4 - polski samochód ciężarowy, 5 - pierw. chem. 6 - zespół pracowników, 7 - doza, 10 - taras, 13 - szal futrzany, 14 - nieżyt nosa,
16 - gramocząsteczka, 17 - jubilerska miara, 18 - kajan, 19 - okazała galera, 21 - marmolada owocowa, 22
- techn. jednostka masy, 23 - ośmiokąt, 26 - symbol władzy królewskiej, 27 - ryba z rodz. cefalowatych,
30 - radula, 31 - jez. w Turcji, 34 - metal szlachetny, 35 - rybka akwariowa, 37 - figowiec, 38 - szlak, 40 plecionka ze słomy, 41 - przewód o pierścieniowatym przekroju poprzecznym, 44 - ptak padlinożerny.

SPONSOR
KRZYŻÓWKI
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N

ietypowy mecz hokejowy odbędzie się
w katowickiej hali „Jantor” w Janowie.
Naprzeciw siebie staną bowiem hokeiści
Naprzodu Janów i... piłkarze Ruchu Chorzów
wspierani przez gwiazdy sportu i estrady. Dochód
z VII Edycji Meczu Przyjaźni zostanie przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
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Zagrają dla WOŚP

Krzyżówka
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foto: Naprzód Janów

Powrót do domu

47

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 17.01.2014 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 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 57 to „NIE RUSZ CO NIE TWOJE”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Janina Marczinek.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 57 to „KOCHAJ RODZINĘ”. Zwycięzcami zostali Magdalena Pisareki Artur Olszewski.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

