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W skrócie z
Piwnica pełna skarbów
odkryta w Częstochowie
Zamiast typowych dla piwnic rzeczy,
takich jak rower, słoiki z przetworami
czy rupieci, w jednej z częstochowskich
piwnic odkryto prawdziwy skarbiec...
szkoda tylko, że nielegalny. Policjanci
zatrzymali bowiem 36-letniego częstochowianina, u którego w piwnicy zabezpieczyli prawie 380 porcji amfetaminy
oraz prawie 59 działek haszyszu. Zaczęło się od „cynku”, który postanowili
sprawdzić funkcjonariusze. Mundurowi
weszli do jednego z bloków na ulicy
Kiedrzyńskiej. W jednej z piwnic zastano 36-letniego mężczyznę i 16-letniego
chłopca. W piwnicy policja znalazła
spore ilości narkotyków. W sumie mundurowi zabezpieczyli 379 porcji amfetaminy podzielonej już do sprzedaży oraz
haszysz - w sumie 59 działek. W trakcie
przeszukania mundurowi znaleźli także
wagę i łyżeczkę dilerską. 36-letni częstochowianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co w więzieniu może spędzić
nawet 10 lat. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policji.

Wichury nad Śląskiem: Ponad 11
tysięcy odbiorców bez prądu
Aż 166 stacji zasilania bez prądu,
połamane drzewa i konary. To tylko
wycinek uszkodzeń, do jakich doszło
w wyniku wichur, które przeszły nad
województwem śląskim. Bez prądu
było ponad 11 tysięcy odbiorców.
W całym kraju prawie 14 tysięcy gospodarstw nie miało prądu po wichurach, które uszkadzały linie energetyczne. Linie przesyłowe zerwane
zostały również w Pyskowicach i Czeladzi, przez kilka godzin bez prądu pozostawało ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Porywisty wiatr
szalał także w Tychach. Od wczorajszego popołudnia strażacy musieli
interweniować tam ponad 30 razy,
głównie przy powalonych drzewach
i zerwanych dachach. Jak informuje
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Śląskiego, na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych
(silny wiatr) doszło do awarii, w wyniku
których wyłączonych zostało 166 Stacji SN/nN. Bez prądu jeszcze w sobotę, 15 marca późnym popołudniem,
pozostawało 11 220 odbiorców.

Jest kasa dla osób bezrobotnych
21,5 tys. złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - tyle
można otrzymać przystępując do projektu systemowego „Zacznij od dziś.
Projekt aktywizacji osób bezrobotnych”. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oferuje kolejny program
ułatwiający start osobom zakładającym
po raz pierwszy własną firmę. Środki
na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby
bezrobotne zainteresowane udziałem
w projekcie systemowym mogą liczyć
na pełne wsparcie pracowników rudzkiego Urzędu Pracy, którzy wyjaśnią
wszelkie pytania i wątpliwości zgłaszane na etapie rekrutacji do projektu.
Również w trakcie realizacji pracownicy
będą udzielali pomocy osobom zainteresowanym podjęciem własnej działalności gospodarczej, zarówno na etapie
składania wniosku o jej przyznanie jak
i na etapie jej rozliczenia. Na realizację projektu „Zacznij od dziś. Projekt
aktywizacji osób bezrobotnych” rudzki
Urząd Pracy planuje zagospodarować
środki w kwocie 4 290 300 zł. Natomiast wsparciem zostanie objętych
łącznie 326 osób.
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Mieszkańcy centrum Katowic
idą na wojnę z Galerią Katowicką
Miała ożywić centrum miasta,
ale zdaniem mieszkańców
raczej je zabija. Po trwającej
dwa lata wyjątkowo uciążliwej
budowie Galeria Katowicka
nadal niektórym utrudnia życie.
Mieszkańcom Śródmieścia
najbardziej przeszkadza hałas.
Problem jest także ze sprzedażą
mieszkań. Przedsiębiorcy
natomiast obawiają się, że gdy
zostanie otwarty Supersam ich
sytuacja, i tak już zła - jeszcze
się pogorszy.

K

iedyś piękna panorama śródmieścia Katowic,
teraz mało estetyczny widok. Wentylatory i
klimatyzatory nie tylko panu Wiesławowi
spędzają sen z powiek. - Cała ta aparatura
straszy na dachu Galerii Katowickiej. To już w ogóle
nie da się do niczego porównać - mówi sąsiad galerii.
A do tego jest uciążliwa dla uszu, nawet przy szczelnie
zamkniętych oknach. Szczególnie dla mieszkańców
kamienic sąsiadujących z tym handlowym centrum.
- Patrzy sobie człowiek na telewizję, ogląda i trzeba
pogłaśniać i pogłaśniać i pogłaśniać - mówi Wiesław
Proksa, mieszkaniec ul. Słowackiego w Katowicach.
I tak już od pół roku, od otwarcia Galerii Katowickiej. Niewiele na razie pomogły pisemne interwencje
mieszkańców i zarządców kamienic. I jedni, i drudzy
domagają się tłumiących ten hałas ekranów. Chcą w ten

sposób odgrodzić się także od szpetnego ich zdaniem
widoku z okna. Na razie jednak muszą udowodnić, że
faktycznie jest tu głośno i brzydko.
- Piszemy do ochrony środowiska, bo ta instytucja może wymóc na Galerii Katowickiej pomiar głośności - mówi Katarzyna Melich, zarząd Wspólnoty
Słowackiego 41/43. Głośności, która jak zapewniają
przedstawiciele Galerii Katowickiej i tak już została
ograniczona. - Są różne urządzenia, które emitują hałas,
ale jedno źródło zostało już wyeliminowane. Teraz jeszcze
sprawa tego drugiego źródła. Tak jak mówię - tutaj
pracują projektanci i czekamy na rozwiązanie - mówi
Marta Stach, biuro prasowe Galerii Katowickiej. Ten
nowy sąsiad w śródmieściu Katowic odstrasza też tych,
którzy chcieliby tu zamieszkać. Ofert sprzedaży lub
wynajmu nie brakuje, wciąż przybywa opuszczonych
lokali. Kryzys dotknął tu drobny handel i usługi. - Ulica
3 Maja nie powinna nazywać się ulicą 3 Maja, tylko
pustelnią - bo jest po prostu coraz mniej ludzi - uważa
Róża Wieczorek z Cafe Chopin w Katowicach.

A miało być odwrotnie, to Galeria Katowicka miała ich tu przyciągnąć. Tak przynajmniej zapewniali
katowiccy urzędnicy. Co więcej - ożywić centrum ma
ich zdaniem budowany kilkaset metrów dalej nowy
Supersam. Otwarcie już za półtora roku. - Bardzo
nam zależało na tym, żeby powstały dwa duże punkty
handlowe, bo sporo osób będzie przemieszczało się
pomiędzy przystankami i galeriami - podkreśla Piotr
Uszok, prezydent Katowic (wyp. arch). – Jedyne, co
można stwierdzić z całą pewnością to to, że najlepiej
na tym wszystkim wyjdzie ulica Stawowa, która będzie
łącznikiem między dwiema galeriami - uważa Mirosław
Kijak, UNIDOM Nieruchomości w Katowicach.
Co do pozostałych ulic w sercu Katowic już takiej
pewności nie ma. Na razie na 3 Maja - jednej z pięciu
najdroższych ulic w kraju, ceny wynajmu powierzchni
użytkowych spadły prawie o połowę. W dół lecą także ceny mieszkań w najbliższym sąsiedztwie Galerii
Katowickiej.

Mieszkańców Piekar Śląskich straszy
gigantyczne wysypisko śmieci

D

ziesiątki przejeżdżających
ciężarówek, hałas i brzydki zapach. Z tym od kilku
miesięcy borykają się mieszkańcy
Piekar Śląskich. Twierdzą że firma,
która kupiła teren zamiast przywracać grunty do stanu naturalnego zakopuje w ziemi groźne dla
zdrowia odpady. Samorządowcy i
mieszkańcy miasta interweniowali
już u marszałka i w inspektoracie
ochrony środowiska. Teraz zaprosili
na miejsce wojewodę.
Zgoda na transporty jest, ale jak
mówią mieszkańcy nie wszystko odbywa
sie tu zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
- To będzie taki mały śląski Czarnobyl,
bo tu się nie da żyć. Rano otwieram okno,
nie ma czym oddychać - mówi Jerzy Goj,
mieszkaniec Piekar Śląskich. Jedyną rzeczą, którą można tu wdychać są pyły. Na
razie ludzie muszą żyć w sąsiedztwie

byłej huty Waryński w Piekarach Śląskich. Właścicielem terenu jest firma
Noalpa. - Firma ma zgodę na odbiór
odpadów, natomiast mieszkańcy alarmują, że przywozi śmieci komunalne, które
są zasypywane. To jest niebezpieczne,
może nie dziś, ale za jakiś czas odczujemy
tego skutki - uważa Krzysztof Turzański,
radny Piekar Śląskich.

Firma z wyrobisk miała pozyskiwać
pozostawiony tu kruszec, w jego miejsce
zwozić nieszkodliwe odpady, głównie
mineralne. W ciągu 10 lat w ten 10-hektarowy obszar wsypanych ma zostać 3,5
miliona ton odpadów. Kiedy okazało
się, że firma składowała tam odpady
niezgodnie z wydanym pozwoleniem,
inspektor ochrony środowiska nałożył

Marcin Pawlenka

na nią karę. - Po naszej kontroli uznała te
odpady za niewłaściwe do składowania,
niezgodnie z pozwoleniem, ponieważ to
były odpady komunalne. Mieszkańcy
bardzo się denerwowali, to był straszny
zapach. Nie można takiego dramatu
robić - oznajmia Anna Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Mieszkańcy wciąż alarmują, a samorządowcy rozkładają już
ręce. - Myśmy już pisali do marszałka,
do wojewody i bezpośrednio do ministerstwa środowiska. Wszędzie dostajemy
odpowiedzi, które nas nie zadowalają
- stwierdza Zenon Przywara, zastępca
prezydenta miasta Piekary Śląskie.
Samorządowcy zaprosili na miejsce
władze województwa. Właściciele firmy
Noalpa nie wpuścili ich jednak na swój
teren. - To, co my możemy zrobić, to
wprowadzić pewnego rodzaju funkcje
kontrolne, bo wojewoda ma instrument
w postaci inspektora ochrony środowiska - wyjaśnia Andrzej Pilot, pierwszy
wicewojewoda śląski. Były kontrole,
były pierwsze kary. Wszystko jednak
z marnym skutkiem. Mieszkańcom na
razie pozostaje jedynie strach o zdrowie.
Agnieszka Strzelczyk
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Mostostal Zabrze i Hochtief Polska
nie dokończą budowy Stadionu Śląskiego

K

onsorcjum firm Mostostal
Zabrze i Hochtief Polska zrezygnowało z dalszej budowy
Stadionu Śląskiego. Negocjacje między
zarządem województwa śląskiego i
wykonawcą trwały od czerwca 2013
roku. Ostatecznie nie udało się dojść
do porozumienia z powodów finansowych. Konsorcjum dokończenie robót
wyceniło na 210 milionów, województwo mogło zaproponować tylko 170
milionów.
W niezmienionej formie już od
prawie trzech lat i na razie nic się nie
zmieni. No chyba, że nagle któraś z
zapowiedzi zarządu województwa w
końcu zostanie w pełni zrealizowana. Przygotowywaliśmy ratunkowy plan B i
w najbliższym czasie, w przeciągu dwóch,
trzech tygodni chcemy ogłosić przetarg dotyczący dokończenia tej inwestycji - mówi
Witold Trólka, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. To już kolejny
przetarg i kolejny plan B. Po trwających
od czerwca zeszłego roku negocjacjach
z dotychczasowym wykonawcą okazało
się, że konsorcjum Hochtief Polska i
Mostostal Zabrze nie chce już budować
Śląskiego. A przynajmniej nie na warunkach proponowanych przez urząd
marszałkowski.

Te, które zdaniem wykonawcy, były
nie do przyjęcia to m.in:
- zwłoka w uzgadnianiu wniosków
finansowych
- (zwłoka w) odbiorze prac, urządzeń
i materiałów,
- (zwłoka) w przekazywaniu prawidłowej i kompletnej dokumentacji
projektowej.
Tę udało się zebrać dopiero kilkanaście dni temu. - Od dziś mamy wszelkie
niezbędne dokumenty - mówił wtedy
Arkadiusz Chęciński, członek zarządu
województwa śląskiego. - Dokończyliśmy
wszystko, co nam było niezbędne pod
względem formalnym, aby móc pełną

parą wrócić na Stadion Śląski - mówił
Arkadiusz Chęciński (wyp. z dnia
28.02.2014). Przetarg na nowego wykonawcę ma być ogłoszony jeszcze w
tym miesiącu, a na jego rozstrzygnięcie
trzeba będzie poczekać 8 tygodni. Tu
jednak każdy tydzień zwłoki działa na
niekorzyść stadionu, który potencjalnie
miałby rywalizować z tymi istniejącymi.
- Rośnie konkurencja, ważne by było żeby
na bieżąco mieć możliwość organizacji
imprez. Im później stadion będzie oddany
do użytkowania, tym mniejsza możliwość
wbicia się w ten rynek - uważa Marek
Szczerbowski, dyrektor WOKIS Stadion
Śląski.

Bo trudno zaplanować cokolwiek
w sytuacji, kiedy nikt tak naprawdę
nie wie kiedy na Stadionie Śląskim
będzie można zorganizować cokolwiek innego niż wizję lokalną. A plany
już są, np. te dotyczące chorzowskiego Ruchu, który pierwsze mecze
ma tu zagrać w 2016 roku. - Mam
zaufanie do osoby pana marszałka
Chęcińskiego, który jest odpowiedzialny za budowę tego stadionu i mam
jego osobiste zapewnienie, że mimo
przedłużającej się procedury stadion
będzie oddany w 2016 roku - mówi
Dariusz Smagorowicz, prezes Ruchu
Chorzów. Z mniejszym entuzjazmem
kolejnym problemom na stadionie
przygląda się dziennikarz Tadeusz
Musioł. - Może w 2019, 2021 Stadion
Śląski to będzie największy w Polsce
stadion lekkoatletyczny i wówczas
może rzeczywiście jakaś duża impreza
tutaj będzie - ocenia.
Tyle tylko, że słowo „może” przy
przebudowie Stadionu Śląskiego pojawia się zdecydowanie zbyt często. Zbyt
duże były też rozbieżności finansowe
pomiędzy urzędem marszałkowskim
a dotychczasowym wykonawcą. Teraz
zarząd żyją wiarą, że inne firmy będą
tańsze.
Natalia Rasiewicz

Wojewoda zamyka część stadionu GKS Katowice,
bo klub tolerował wybryki kiboli

S

obotni mecz z Okocimskim
Brzesko i kolejny z GKS Bełchatów katowicki GKS rozegra przy
częściowo zamkniętym dla publiczności stadionie. Taką decyzję podjął
wojewoda śląski. To kara za notoryczne
tolerowane przez klub łamania prawa
przez kibiców na Trybunie Centralnej,
czyli tzw. „blaszoku”.
Swoją decyzję wojewoda podjął
analizując wydarzenia z dwóch meczów:
GKS-Zawisza Bydgoszcz (16.10.2013) i
GKS-Flota Świnoujście (23.11.2013)
na podstawie m.in. opinii policji. W
uzasadnieniu czytamy, że największe
zastrzeżenia wzbudziło blokowanie
wyjść ewakuacyjnych rozwieszonymi
transparentami i flagami, użycie materiałów pirotechnicznych, brak możliwości
identyfikacji kibiców i picie alkoholu na
stadionie. Na wszystkie te przejawy łamania prawa organizator meczów, czyli
klub, nie reagował. Co więcej, według wojewody nie zrobił nic, żeby temu zapobiec.
W piśmie czytamy m.in.: „Wyznaczona
przez organizatora imprezy kierownik ds.
bezpieczeństwa odmówiła także przekazania funkcjonariuszom Policji danych
osób odpowiedzialnych za tzw. oprawę.”
Śląski komendant policji stwierdził, że
kibice „w sposób demonstracyjny okazują

lekceważący stosunek do obowiązującego
porządku prawnego, a brak jakiejkolwiek
reakcji organizatora w egzekwowaniu
od nich zachowań zgodnych z prawem,
utwierdza ich w przekonaniu o własnej
bezkarności.”
Na kuriozum zakrawa fakt, że elementy tzw. oprawy przechowywane są w
pomieszczeniu udostępnionym kibicom
przez klub. To wszystko powoduje, że
według wojewody, kibice z „blaszka” mają
ciche przyzwolenie klubu na łamanie

prawa i celowo z tego korzystają. Potwierdzeniem tej tezy może być treść
wielkoformatowego transparentu wywieszonego przez kibiców w czasie jednego z
meczów: „ZAMASKOWANE TWARZE
CHRONIĄ NAS PRZED ZAKAZEM,
DZIĘKUJEMY BOGU ŻE JESTEŚMY
RAZEM”.
Co na to klub? Na stronie internetowej decyzję wojewody skomentował
prezes Wojciech Cygan. Tyle, że nie
odniósł się w żaden sposób do zarzutów,

a jedynie do czasu i formy przekazania
decyzji. - Chwilę po wiadomości elektronicznej (czyli po 14.30 - red.) pojawił się w
siedzibie klubu przedstawiciel wojewody
z nieaktualną legitymacją i pisemnym
uzasadnieniem. Pora co najmniej dziwna
w kontekście postępowania administracyjnego. Nie zgadzamy się w sposób stanowczy z tą decyzją i jej uzasadnieniem.
Po niedzieli skorzystamy z odwołania i
wniesiemy uwagi do tego pisma - napisał
na stronie GKS-u Cygan.

W skrócie z
Rutinoscorbin
wycofywany z aptek
O wycofaniu z aptek aż 350 serii jednego z najpopularniejszych leków w kraju
poinformował Główny Inspektor Farmaceutyczny. Powód to problemy z jedną
z substancji czynnych, odkryty przez
samego producenta Rutinoscorbinu.
Z aptek nie jest jednak wycofywany
cały zapas, ale tylko niektóre partie
leku - dokładnie 350. Wycofaniu tylu
właśnie partii produkcyjnych Główny
Inspektor Farmaceutyczny nadał rygor
natychmiastowej wykonalności. Firma
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
sama zorientowała się, że na rynek trafiły wadliwe partie Rutinoscorbinu i jak
najszybciej muszą one zostać wycofane z obrotu. Jak czytamy w oświadczeniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przyczyną wycofywania leku
jest "stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego
z dostawców substancji czynnej". Teraz
producent musi opracować procedurę
wycofywania leku z rynku i jak najszybciej wprowadzić ją w życie.

Kolejne wyburzanie w Zabrzu
Zabrzański szkieletor powoli przestaje
straszyć mieszkańców. W tym tygodniu
miało miejsce wyburzanie kolejnego
elementu Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu, czyli tzw. Szpitala
Religi. W powietrze wyleciało południowe skrzydło niedokończonego szpitala.
Budowa zabrzańskiego szpitala rozpoczęła się pod koniec lat 70-tych. Miał
być wizytówką miasta, ale ostatecznie
nic z tego nie wyszło. Nie było też
chętnych na odkupienie gigantycznego
obiektu. Po wyburzeniu wolna już działka trafi na sprzedaż. Cała rozbiórka ma
potrwać cztery miesiące.

Droga pełna butelek
piwa w Siewierzu
Piwo lało się strumieniami! Kilka godzin trwało w Siewierzu usuwanie
skrzynek z piwem, które wysypały się
z ciężarówki na drogę. Do nietypowego zdarzenia doszło na zjeździe z DK
1 na DK 78 przed Siewierzem. Z przejeżdżającej ciężarówki wypadł ładunek piwa butelkowego. Zablokowana
została obwodnica od strony Katowic
w kierunku Zawiercia. Zorganizowano
też objazdy. Jak informuje Centrum
Zarządzania Kryzysowego, usuwanie
pojazdu z drogi trwało do godziny 16,
natomiast sprzątanie jezdni zakończono dopiero o 21.

1 maja otwarcie
aquaparku H2Ostróg
To będzie kolejny aquapark w województwie śląskim. W Raciborzu trwa
już wielkie odliczanie do otwarcia parku
wodnego H2Ostróg. Z wodnych atrakcji
mieszkańcy będą mogli skorzystać już
1 maja. Grota śnieżna, sauny, rwąca
rzeka, rurowe zjeżdżalnie, pełnowymiarowy basen pływacki czy brodzik
dla dzieci. To niektóre z atrakcji, jakie
czekają na odwiedzających park wodny
H2Ostróg w Raciborzu. Będzie także
można skorzystać z sali gimnastycznej
oraz gabinetów masażu. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i z myślą o nich zaprojektowany został 8-torowy basen pływacki.
W parku wodnym znajduje się widownia
na 300 osób oraz dostawiana trybuna
na 99 osób. Aquapark H2Ostróg znajduje się w Raciborzu przy ul. Zamkowej. Uroczyste otwarcie zaplanowano
na 1 maja.
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Odkupię bilet
Pilnie poszukuję biletu.
Ktoś posiada dzisiejszy bilet
całodobowy? Odkupię bilet
jednorazowy. W sieci jak
grzyby po deszczu zaczęły
pojawiać się strony z pomocą,
dzięki której gapowicze mogą
odkupić bilety jednorazowe
i uniknąć zapłaty mandatu.
W ten sposób radzą sobie
gapowicze z Trójmiasta,
Bydgoszczy, Wrocławia czy
Rzeszowa. Sprawdziliśmy
czy od mandatu za przejazd
bez biletu mogą wymigać
się także gapowicze
z naszej aglomeracji.
Aleksandra Smolak

H

andel zużytymi biletami kwitnie
w najlepsze. Gapowicze poszukują zarówno biletów jednorazowy
z konkretną godziną, jak i tych
całodobowych. Facebookowe profile dla gapowiczów po niespełna tygodniu istnienia
zgromadziły ponad pół tysiąca fanów. „Witamy na stronie towarzystwa kolekcjonerskiego
„Gapowicze” Trójmiasto. Wysyłajcie nam
info, jakiego biletu poszukujecie i co za niego
oferujecie!” - czytamy na profilu „Bilety dla
Gapowiczów: Trójmiasto”.

Na stronie dajbilet.pl znajdziemy praktycznie
każdy rodzaj biletu jaki nas interesuje. „ Sprzedam
skasowane bilety komunikacji w Gdańsku ZTM.
Bilety są ulgowe. Praktycznie z każdego dnia.
Można sobie wybierać” – pisze autor ogłoszenia.
Na portalu faktycznie zamieszczona jest wyszukiwarka za pomocą której z łatwością i bardzo szybko
znajdziemy poszukiwany przez nas bilet. Przykłady
podobnych ogłoszeń można by tu było mnożyć w
nieskończoność, a ich ilość świadczy tylko o ich
powodzeniu.
Za zużyty bilet jednorazowy, dobowy lub
tygodniowy zapłacimy 20-50zł. To znacznie
mniej niż mandat w wysokości 100zł. Pomysł
jednak nie wszystkim przypadł do gustu. – To
nieuczciwe względem osób, które zawsze kupują
i kasują bilety, takie odwołania nie powinny być
akceptowane - denerwuje się pani Danuta Romaniec, która zawsze posiada ważny bilet. - Co

innego grzecznościowy zwyczaj przekazywania
podczas wysiadania, jeszcze ważnego skasowanego biletu wsiadającemu, a co innego handel
zużytymi biletami – dodaje. Pan Mateusz Nowak,
mieszkaniec Zabrza, jest zupełnie innego zdania.
– Sam byłem świadkiem, kiedy kontroler biletów
wypisywał mandat kobiecie, która przez 3 minuty
w swojej olbrzymiej torebce nie potrafiła znaleźć
biletu. W tym przypadku mandat w wysokości
150 zł też był bezpodstawny. Sytuacji, w których
pasażer decyduje się na przejazd bez ważnego
biletu jest naprawdę wiele, tyski kontroler biletów
słyszał przeróżne argumenty. – Przy przystanku
nie było kiosku z biletami, kierowca autobusu
nie miał wydać, ktoś chciał podjechać tylko jeden
przystanek, bilet został w innych spodniach lub
torebce – wymienia. Jednak jak zaznacza, żadna
z sytuacji nie uprawnia pasażera do przejazdu bez
ważnego biletu.

Zapytaliśmy główne ośrodki zarządzające
transportem publicznym w naszej aglomeracji na
jakiej podstawie pasażer może uniknąć zapłaty
mandatu za przejazd bez ważnego biletu. Anna
Koteras, Naczelnik Wydziału Prasowego KZK
GOP uspokaja, że wyżej wymienione sytuacje
w naszym regionie na pewno mieć miejsca nie
będą. - KZK GOP anuluje mandaty za przejazd
bez ważnego biletu tylko na podstawie miesięcznych
biletów imiennych. Oznacza to, że nawet jeżeli ktoś
posiadał ważny bilet dobowy, ale nie miał go przy
sobie podczas kontroli i tak nie uniknie zapłacenia
mandatu. Podobny system anulowania mandatów
funkcjonuje w Miejskim Zarządzie Komunikacji w
Tychach. - Opłatę za przejazd bez ważnego biletu
umarzamy jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc
od daty przewozu zgłosi się w siedzibie MZK i okaże
imienny bilet okresowy (miesięczny), którego termin
ważności rozpoczął się co najmniej na jeden dzień
przed przewozem, podczas którego wystawiono opłatę dodatkową. Przedstawić można także imienny
bilet okresowy bez wypełnionych, lub wypełnionych
częściowo (brak imienia) danych personalnych,
na podstawie którego pasażer odbywał podróż,
podczas której wystawiono opłatę dodatkową, lub
udokumentować ciągłość zakupu imiennych biletów
okresowych w ostatnich 3 miesiącach w przypadku,
gdy podróż bez ważnego biletu odbyła się w terminie do 3 dni licząc od ustania ważności ostatniego
imiennego biletu okresowego – tłumaczy Ryszard
Rupala z MZK Tychy. W mieście anulowaniu nie
podlegają także kary za przejazd na podstawie
biletów na okaziciela, zarówno jednorazowych (w
tym bilety czasowe, dobowe i tygodniowe), jak i
okresowych.
Giełdy biletowe dla gapowiczów zaskoczyły
także Miejski Zarząd Komunikacji w Bielsku-Białej,
ale ten nie ustosunkował się do naszych pytań.
Wygląda na to, że na Śląsku gapowiczom nie
uda się uniknąć mandatów, a uczciwi pasażerowie
nie mają się o co martwić. Sprawiedliwość trzyma
na Śląsku rękę na miejskich biletach.

Na pomoc Ukraińcom

W

ielu z nas z niepokojem patrzy na wschód, zastanawiając się do czego doprowadzi
kryzys polityczny na Ukrainie. Choć na
Majdanie nie leje się już krew, to wcale
nie oznacza to, że mieszkańcy kraju nie
potrzebują pomocy humanitarnej. Dlatego są wśród nas tacy, którzy zamiast
tylko patrzeć – działają.
Sytuacja na Ukrainie stała się w
mediach tematem numer jeden. Najpierw społeczeństwo zbuntowało się
przeciwko prorosyjskiej polityce byłego
prezydenta Wiktora Janukowycza. Potem doszło do krwawych starć pomiędzy
demonstrantami a ukraińską policją
na Majdanie w Kijowie. Teraz wreszcie
niepewny jest los Krymu, który może
oderwać się od kraju i wpaść w rosyjskie
ręce. Niestety często zdarza się, że ze

względu na wielką politykę przestajemy
myśleć o losach zwykłych ludzi, którzy w
podobnych przypadkach cierpią najbardziej. Na szczęście są osoby i instytucje,
które pomagają poszkodowanym i nie
pozwalają o nich zapomnieć. Tego typu
inicjatywy pojawiają się również w naszej najbliższej okolicy, dlatego warto
poświęcić im chwilę uwagi.
W pomoc dla Ukraińców zaangażowała się Archidiecezja Katowicka. Jej
wsparcie wcale nie ogranicza się tylko
do modlitw, choć te w intencji pokoju u
naszych wschodnich sąsiadów odbywają
się regularnie na przykład w Mikołowie Borowej Wsi. Katowicki oddział Caritasu
przygotował akcję wysyłania na Ukrainę
paczek z najbardziej potrzebnymi artykułami. Szczegóły pomysłu wyjaśnia
ks. dr Krzysztof Bąk, dyrektor oddziału.
- Na Ukrainie również obowiązuje

ustawa o ochronie danych osobowych,
dlatego nie możemy podawać żadnych
imion i nazwisk. Zamiast nich dysponujemy listą 130 numerków, za którymi
kryją się konkretni ludzie zamieszkujący
jedną z parafii w obwodzie iwanofrankiwskim. Adresując paczkę zawsze jednak
otrzymujemy jednozdaniową informację
o tym, do kogo ona trafi. Może to być
uczestnik Majdanu, ale też inwalida,
emeryt czy samotna matka w potrzebie.
Co więcej, w realizacji inicjatywy
pomaga Poczta Polska. - Akcja będzie
trwała do końca marca. Każda przesyłka
paczkowa o wadze do 20 kilogramów jest
zwolniona z opłaty pocztowej. Paczka
pocztowa z dopiskiem „Dla Ukrainy”
zostanie darmowo doręczona - zapewnia
Łukasz Gołębiowski, dyrektor Pionu
Sprzedaży. Zawartość takiej paczki
powinna stanowić przede wszystkim

żywność oraz odzież. Jedzenia nie może
być więcej niż 10 kilogramów, należy też
unikać takich artykułów, które mogą
łatwo ulec zepsuciu, na przykład mięsa. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to
Caritas gorąco prosi, aby były one nowe,
chociaż jak twierdzi ksiądz Bąk używana,
czysta odzież też się przyda. Poczta Polska
przyjmuje tylko jedną przesyłkę od każdej
osoby fizycznej, a jej wartość nie może
przekraczać 300 euro. Nie warto jednak
przejmować się górnym limitem, bo tak
naprawdę każda pomoc będzie mile
widziana. Warto także załączyć krótki
list do osób, którym zdecydujemy się
pomóc. Może on być napisany po polsku.
Wzięcie udziału w akcji wymaga wysłania
maila na adres pomocukrainie@caritas.
pl. W odpowiedzi otrzymamy dodatkowe informacje oraz instrukcję dotyczącą
zaadresowania przesyłki.

Paczki dla najbardziej potrzebujących Ukraińców, przesyłane w ramach
akcji „Rodzina rodzinie”, to nie jedyna
forma pomocy, jakiej udziela Caritas.
Organizacja prowadzi także zbiórkę
funduszy tradycyjnymi metodami.
Pieniądze można wpłacać na konto
bankowe lub poprzez wysłanie SMS-a
o treści „POMAGAM” na numer
72052. Jego koszt wynosi 2,46 zł z vat.
Na początku tego miesiąca dyrektor
Caritas Polska ksiądz Marian Subocz
poinformował, że organizacja zdołała
zebrać już przeszło 1,3 mln zł. Znaczna
część tej kwoty została wydana na zakup
żywności i leków, a w dalszej perspektywie planowane są także stypendia dla
rodzin wymagających wsparcia. Warto
pamiętać, że jeszcze nie tak dawno to
Polacy otrzymywali pomoc, na przykład pod postacią paczek zza granicy. W
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nasz
kraj przestał być beneficjentem i stał się
darczyńcą, co jest bardzo pozytywną
zmianą. Lepiej, żeby tak pozostało.
Jakub Wesecki
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Bursztynowa dziewczyna
- wspomnienie o piosenkarce w 34. rocznice śmierci

Kiedy 34 lata temu,
14 marca, Anna Jantar
wracała z koncertów
z USA, była pełna
radości i nadziei.
Kochała życie bardziej
niż kiedykolwiek.
Właśnie wtedy wiele
chciała w nim zmienić.
Wiele, a może wszystko.
Barbara Laskowska

M

iała nie lecieć tym samolotem. Zarezerwowała bilet na 22 marca,
przełożyła na 13 marca.
Zbliżały się czwarte urodziny córki
Natalii, spieszyła się na urodziny. W
mroźny wieczór przed podróżą dzwoniła jeszcze z Nowego Jorku do domu.
Prosiła, by na lotnisko wyjechała po
nią także córeczka. Nie mogła się
doczekać. W urodzinowym liście do
córki z 3 marca, pisała:
Córeńko moja ukochana!
Dzisiaj są twoje czwarte urodzinki.
Dokładnie cztery lata temu wszyscy cieszyliśmy się bardzo Twoim przyjściem
na świat. Jestem pewna, że co najmniej
tak samo jak wtedy, gdy taka śliczna
malutka kruszynka imieniem Natalia
znalazła się już na zawsze z nami,

Anna Jantar, Jarosław i Natalia Kukulscy.

będziemy cieszyć się Tobą przez całe
życie. Niestety nie zdążę przyjechać na
Twoje święto do domku, ale na pewno
moje serce będzie w tym dniu razem z
Twoim serduszkiem. Przyjadę niedługo... Mam dla Ciebie śliczne prezenciki,
które sama przywiozę. A tymczasem
całuję Cię bardzo, bardzo mocno
Mama
W słoneczne przedpołudnie
14 marca 1980r. samolot PLL LOT
„Kopernik” IŁ-62 rozbija się na warszawskim Okęciu 15 sekund przed
lądowaniem... Następnego dnia na
opublikowanej przez prasę liście ofiar
katastrofy znajduje się nazwisko Anny
Kukulskiej- Jantar.
Anna Jantar, a właściwie Anna
Maria Szmeterling, urodziła się
10.06.1950r. w Poznaniu. Była już od
dziecka obdarzona talentem muzycznym. Od 4 roku uczyła się gry na fortepianie. W przedszkolu muzycznym
wśród rówieśników wyróżniała się
słuchem absolutnym. W podstawowej szkole muzycznej wykonała na
fortepianie koncert Mozarta z towarzyszeniem Filharmonii Poznańskiej.
Ukończyła średnią szkołę muzyczną w
klasie fortepianu. W 1967 roku rozpoczęła współpracę z kabaretem studenckim Oktawa. Z początku występowała
jako akompaniatorka, później jako
wokalistka. Występowała w klubach
studenckich „Nurt” i „Od Nowa”. Śpiewała poezję współczesnych poetów:
Stachury, Różańskiego i Krynickiego.
Z takim też literackim repertuarem
pojawiła się na V Ogólnopolskim

Festiwalu Piosenki Studenckiej w
Krakowie w1968r. Zdobyła wyróżnienie za interpretację piosenki „A
lipiec grał”. W grudniu 1968 roku z
grupą Polne Kwiaty zarejestrowała
swoją pierwszą w życiu piosenkę „Po
ten kwiat czerwony”. W wieku 19 lat
została solistką zespołu Waganci, w
którym poznała swojego przyszłego
męża Jarosława Kukulskiego. Ich
pierwszym przebojem była piosenka
„Co ja w tobie widziałam”. W 1972r.
Anna Jantar rozpoczęła solową karierę.
Pierwszym przebojem Anny Jantar
stała się piosenka „Najtrudniejszy
pierwszy krok”, którą zaśpiewała w
Opolu 73, ale prawdziwą popularność
i pozycję gwiazdy przyniosła jej piosenka „Tyle słońca w całym mieście”.
Nagrana w 1974 roku stała się jednym
z najpopularniejszych szlagierów w
Polsce. W Sopocie 75 roku „wyśpiewała” cztery główne nagrody dla utworu
„Staruszek świat”. Od tej pory rozpoczęła się wielka kariera Anny Jantar.
Rok 1976 to nie tylko liczne koncerty
w kraju za granicą, ale również wielkie wydarzenie w życiu prywatnym. 3
marca Anna Jantar urodziła córeczkę
Natalię. Następne lata to setki wylansowanych przebojów („Koncert radości”, „Mój świat zawsze ten sam”, „Za
wszystkie noce”, „Żeby szczęśliwym
być”, „Moje jedyne marzenie”, „Wielka
dama tańczy sama”), nagrania radiowe
i występy w telewizji, bestsellerowe single i cztery Złote Płyty („Tyle słońca w
całym mieście”, „Za każdy uśmiech”,
„Anna Jantar” i „The Best of” - dwie
ostatnie przyznane pośmiertnie).

USA 1980r.

Miss Obiektywu FPŻ Kołobrzeg
74. Laureatka wielu krajowych i zagranicznych festiwali: III nagroda na
CISCO-74 w Castelbar i na Coupe
d’Europe w Villach, II nagroda na
Festiwalu Przebojów 75 w Dreźnie,
I nagroda na Made In Hungary 78
w Budapeszcie, wyróżnienie w konkursie OIRT - Gala 79 w Finlandii.
Pod koniec lat 70 Anna Jantar zaczęła
nagrywać kolejne utwory, tym razem
z zespołami Budka Suflera i Perfekt.
Jej nowe piosenki stały się bardziej
dopracowane i dojrzałe: „Układ życiem”, „Tylko mnie poproś do tańca”,
„Nic nie może wiecznie trwać”, „Na
pół gwizdka nie ma co żyć”, „Spocząć”. Zaśpiewane dość ostro i dramatycznie w niczym nie przypominały tak dobrze znanego stylu Jantar.
27 grudnia 1979 roku wyjechała z Perfectem na trzymiesięczne tournee do
Stanów Zjednoczonych. To miał być jej
ostatni tak długi wyjazd zagraniczny.
Brutalna śmierć przerwała życie
Anny Jantar w najlepszym momencie jej artystycznego rozwoju. Pozostała w sercach i ludzkiej pamięci.
Na cmentarzu Wawrzyszewskim w
Warszawie 25 marca 1980r. żegnało
swoją ulubioną piosenkarkę około
40 tysięcy osób. Wszyscy chcieli pożegnać „Bursztynową dziewczynę“.
Na pogrzebie przemawiał uwielbiany przez piosenkarkę aktor Daniel
Olbrychski.

Mimo, że od śmierci Anny Jantar
mijają już 34 lata, to jej gwiazda ciągle błyszczy. Niedawno, 13 września
2010r. zmarł mąż piosenkarki, Jarosław Kukulski. Został pochowany
obok swojej żony na warszawskim
Wawrzyszewie. Wspomnienia o Annie Jantar i Jarosławie Kukulskim
powracają ze zdwojoną siłą za sprawą
córki Natalii Kukulskiej, która stała
się kontynuatorką muzycznych tradycji rodzinnych i dziś sama zalicza
się do grona najpopularniejszych
polskich piosenkarek. Jest bardzo
popularna i lubiana, tak jak jej mama
Anna Jantar.
Co roku w Warszawie na cmentarzu w rocznice śmierci piosenkarki
składane są kwiaty i zapalane znicze.
Anna Jantar zawsze pozostanie w sercach swoich wielbicieli. 14 marca ukazała się poszerzona biografia artystki
autorstwa Marioli Pryzwan. Wznowienie będzie wzbogacone o wiele
ciekawych wspomnień osób, które
znały piosenkarkę. Jak powiedziała
sama autorka, jej poprzednia książka
o Annie Jantar była laurką poświęconą
tragicznie zmarłej piosenkarce. Z tej
publikacji wyłoni się jej prawdziwy
obraz – „kobiety z krwi i kości”.
O karierze artystycznej, przyjaźniach,
rodzinie i miłości do córki oraz ostatnim roku życia artystki – to wszystko
już w połowie marca, w nowej poszerzonej biografii Anny Jantar.
(zdjęcia z prywatnego archiwum)
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Znamy już datę
VI Międzygalaktycznego Zlotu
Superbohaterów. Tegoroczny
Festiwal Dziwnie Fajne
rozpocznie się 25 kwietnia
i potrwa przez trzy dni.
Tradycyjnie wraz z festiwalem
rusza Kiermasz Twórczej
Reanimacji Odpadów.
Aleksandra Smolak

S

uperbohaterowie w tym roku już po raz
szósty wezmą udział w wielkim przemarszu przez ulice Bytomia. Zlot organizowany jest w ramach festiwalu Dziwnie Fajne, ściąga do miasta superbohaterów z
całego Śląska i nie tylko. Skąd takie uwielbienie
do peleryn i śmiesznych strojów? Autorami
pomysłu są Mariusz Kałamaga i Jakub Wesołowski, którzy postanowili udowodnić, że szare
i smutne miasto może wyglądać inaczej. Ludzie
mogą się do siebie uśmiechać i mieć poczucie,
że robią coś wielkiego.
Kiedy znany wszystkim kabareciarz,
Mariusz Kałamaga, po studniach w zielonym
Cieszynie wrócił do swojego miasta, trochę
zasmuciła go jego szarość. Postanowił je pokolorować i od tamtej pory spoglądać na uśmiechniętych mieszkańców Bytomia. Zaczęło się,
jak sama nazwa festiwalu mówi „dziwnie”,
ale potem było już tylko „fajnie”. Co roku
głównym punktem festiwalu jest przemarsz

poprzebieranych w kolorowe
kostiumy mieszkańców Bytomia do rynku głównego.
Tam odbywają się koncerty,
huczne zabawy i swawole,
zawsze w towarzystwie
wielkich gwiazd.
- Supe rbohate rem
jest każdy z nas i nie potrzebuje do tego żadnych
nadzwyczajnych mocy, wystarczą dobre chęci, zwykły
uśmiech, szacunek do drugiej
osoby i matki natury - twierdzi
Mariusz Kałamaga. Z roku na rok
po bytomskich ulicach chodzi coraz

więcej superbohaterów Jego Szerokość Mielonka, Super Gęś, Człowiek Żelazko, Człowiek
Fuga, Człowiek Człowiek i taka dziewczyna z
Radomia to tylko niektórzy z nich. Festiwal
jest doskonałą okazją, by spędzić czas z najbliższymi, spotkać się z sąsiadem zza ściany i
uszyć śmieszny kostium.
Wszyscy, którzy wierzą w prawdziwe moce:
szacunek do drugiej osoby, optymizm, tolerancję i którym nie jest obojętny los naszych
dzieci z pewnością dołączą do zlotu. Wraz z festiwalem rusza Kiermasz Twórczej Reanimacji
Odpadów. To znakomita okazja by dostrzec jak
cenna jest nasza ziemia. Wszyscy chętni artyści,
rękodzielnicy, projektanci, wizjonerzy, wszyscy
Ci, którzy reanimują odpady mogą zgłaszać
swój udział w kiermaszu. To doskonałe miejsce,
w którym każdy na własne oczy przekona się
jak cenne są nasze śmieci.
Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów
to nie tylko Bytom, to setki przyjezdnych,
którym spodobała się idea festiwalu. Jednym
z nim jest Jurek Owsiak, dlatego od dwóch
lat Superbohaterowie docierają do Kostrzyna
nad Odrą. Osiedlają się w wielkim namiocie
i budują Międzygalaktyczne Miasteczko
Superbohaterów dla woodstockowych
sympatyków. Ilu przybędzie ich w
tym roku będziemy liczyć latem.
Tymczasem Mariusz liczy na
waszą obecność w Bytomiu już
za miesiąc.
- WEŹ BĄDŹ! To znakomita okazja, aby spędzić
wspólnie wesoło czas, wymyślając stroje, tańcząc i
bawiąc się, a przy okazji
propagując piękne wartości,
jakimi są ekologia, pokój,
tolerancja i miłość - do superważnej misji ratowania
świata zaprasza superbohater
Maryjusz.
Więcej szczegółów na temat
festiwalu, towarzyszącego mu kabaretonu i kiermaszu dostępnych jest
na facebookowych funpagach.
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Od igły po helikopter
Droga do Inter-Komisu wiedzie
przez tereny przemysłowe na
obrzeżach Siemianowic Śląskich.
Na samym końcu krętej trasy
czeka prawdziwa składnica
skarbów. Każda ze znajdujących
się tam rzeczy mogłaby
opowiedzieć jakąś historię.

D

rugiego tak wielkiego komisu
trudno byłoby szukać w całej
Europie. Tutaj klienci mogą wybierać spośród prawie 80 tysięcy
towarów, a w jednej pozycji handlowej może
być nawet kilkaset produktów. Wejścia do
dawnej hali fabrycznej strzegą trzy odlane z
metalu figury lwów, zapewne w przystępnej
cenie, więc wkrótce mogą stamtąd zniknąć.
Wewnątrz budynku jak okiem sięgnąć ciągną się rzędy przedmiotów czekających na
nowych właścicieli. Kompleksowy komis
to bardzo przyjazne gospodarczo przedsięwzięcie, umożliwia bowiem odzyskanie
przynajmniej części środków tym, którzy
zmuszeni byli na przykład zamknąć firmę.
W Inter-Komisie klient odzyskuje maksymalne środki za towar z uwzględnieniem
jego wartości rynkowej. Zakład pomaga
także kupić sprzęt oraz wyposażenie biur,
sklepów i magazynów dla tych, którzy działalność gospodarczą dopiero rozpoczynają.

Klienci przyjeżdżają tu z całego kraju,
by wybrać jakiś upatrzony w Inter-Komisie towar i zawieźć go na drugi kraniec
Polski, bez względu na koszty transportu.
O wielkości komisu może świadczyć fakt,
że niektórzy poświęcają cały dzień, by
przejrzeć wystawione tu towary. Państwo
Mrągowscy przyjechali aż z Gliwic, by poszukać pianina dla córki. I rzeczywiście,
udało im się znaleźć dwa instrumenty. Jeden
z nich był trochę rozstrojony, ale drugi wydawał z siebie zaskakująco czyste dźwięki.
– Bardzo dobrze. Bierzemy go – stwierdziła
pani Joanna, matka dziewczynki. Pianino
właśnie znalazło nabywcę. Cena? 1260 złotych. Uwagę panów bardziej przykuwała
stojąca nieopodal… armata. Wygląda na
prawdziwą, jest nawet wycior do czyszczenia
lufy. Pytanie brzmi: czy da się z niej strzelać?
– Oczywiście. Można z niej oddać salwę na
wiwat, to świetny prezent – zachwala ją jeden
z pracowników. Potomkowie dawnej szlachty mogą więc postawić sobie własne działo
w ogródku, o ile dysponują kwotą rzędu 10
tysięcy złotych. Do kompletu można jeszcze
dodać zbroję. Raczej nie da się jej założyć, ale
za dwa tysiące złotych ozdobi każdy dom.
W komisie zdarzają się i takie perełki,
ale zdecydowaną większość rzeczy stanowią
przedmioty codziennego użytku. Najwięcej
jest tutaj mebli, zarówno całkiem zwyczajnych, jak i bardziej wyszukanych. Jest w
czym wybierać: oryginalne szafy, kredensy,
serwantki, sekretery i sekretarzyki, biurka,
komody, stoły, krzesła i fotele. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by zabrać ze sobą do domu

łoże z baldachimem. W
innych częściach komisu
można znaleźć malarstwo europejskie i ozdoby
pochodzące aż z dalekiego
wschodu. Korytarz tuż obok
kas obwieszony jest pięknymi
lustrami, a na piętrze stoją zabytkowe zegary, gramofony i broń z całego świata.
W zakurzonych gablotach wystawiono zaś
autentyczną miśnieńską porcelanę. Obrazu dopełniają akcesoria sportowe, a także
sprzęt AGD i wszelka inna maszyneria.
Inter-Komis Przemysłowy oferuje duży

wybór telewizorów, kamer cyfrowych i sprzętu
wideo. Wszystko można kupić na dogodnych
warunkach. Na ogół jest
to połowa ceny sklepowej,
nawet w przypadku nowego
sprzętu z tegorocznej produkcji.
Przed przyjęciem towaru zawsze sprawdza
się, czy jest on sprawny technicznie. Co
prawda alergicy mogą mieć drobny problem
z poruszaniem się po hali, ale kiedy już uda
im się pokonać katar, to z pewnością znajdą
dla siebie coś ciekawego.

INTER-KOMIS, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej 11, tel. 32 228 75 64 / 32 229 00 41, fax 32 229 00 42, e-mail: biuro@inter-komis.com.pl, www.inter-komis.com.pl
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Sposób na choroby? Pat rycja Piech a!

Ręce pełne zdrowia

- Ręce pani Patrycji są pełne zdrowia – mówi siedząca w
poczekalni z kwiatami kobieta i wyciąga na potwierdzenie tych
słów cały plik badań lekarskich. Jeszcze pół roku temu miała
mocno powiększoną tarczycę, cierpiała na znaczne nadciśnienie,
czuła kołatania serca, które potwierdzało też EKG. Wtedy to, za
namową koleżanki, nauczycielki z tej samej szkoły, wybrała się
do pani Patrycji.
- Trochę się wstydziłam, że ja, osoba wykształcona, ścisłowiec,
nauczyciel fizyki z dobrego ogólniaka idę do uzdrowicielki. Ale
poszłam i błogosławię tę chwilę bo dziś. Po dziewięciu wizytach moja
tarczyca wróciła do normalnych rozmiarów, ciśnienie mam wręcz
modelowe, serce mi nie dolega, a kardiolog, u którego leczę się od
lat nie może się nadziwić co też za cud-kuracja mi się udała. Nie
przyznałam się ani jemu, ani uczniom, bojąc się, że będą się śmiać,
iż chodzę do uzdrowicielki. Dlatego mam dla pani Patrycji kwiaty...
Bo ona przyniosła mi zdrowie, a ja nie chcę tego głośno powiedzieć.
- Wielu ludzi boi się przyznać lekarzowi, bliskim, że do mnie
chodzą. Ale przecież ja się nie obrażam. Ważne, że im pomagam
– mówi uzdrowicielka.
Skuteczność pani Patrycji potwierdza też Marta Mizerczyk
z Katowic. Zmorą jej życia były kamienie na nerkach. Cierpiała
ogromny ból, nieraz aby go złagodzić i przetrzymać ataki cały

dzień leżała w wannie z ciepłą wodą. Licząc, że uzdrowicielka
złagodzi ten ból, wybrała się do pani Patrycji. Rzeczywiście po
dwóch wizytach poczuła znaczną ulgę.
- Jednak prawdziwe zdumienie przeżyłam, kiedy po pięciu
wizytach poszłam na badania i okazało się, że kamieni po prostu
nie ma! - opowiada pani Mizerczyk.
Takich opowieści można w poczekalni Patrycji Piechy
usłyszeć bardzo, bardzo wiele. Pani Dominika Szczypka z
Sosnowca cierpiała od dwóch lat na silne bóle kręgosłupa
lędźwiowego i rwę kulszową. Po drugiej wizycie nastąpiła
poprawa, po szóstej bóle ustąpiły całkowicie.
- A mnie się rana cukrzycowa na nodze nie goiła dwa lata.
Groziło amputacją. A po trzeciej wizycie u pani Patrycji zrobił
się strup, po szóstej odpadł i jest normalna blizna. Mam lepsze
wyniki cukru, ciśnienia. No i tarczycy, a na nią też cierpię od kilku
lat – mówi pan Krzysztof Szubrig z Chorzowa. (Ego)
Patrycja Piecha przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii
w Katowicach, ul. Ligocka 5. (Tuż za światłami, gdzie ul.
Mikołowska przechodzi w Ligocką, w pobliżu kop. Wujek.
Na parterze bloku, wejście od strony sąsiadującej apteki).
Rejestracja tylko telefoniczna, nr tel. 535 998 252
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Zakupy internetowe i co dalej?

W

chodzą nowe, bardziej przyjazne dla
kupujących przepisy. Wydłuży się
m.in. czas na odstąpienie od umowy,
który w skrajnych przypadkach może wynieść
nawet 12 miesięcy. Możliwe będzie również odzyskanie kosztów odesłania niechcianego towaru
do e-sklepu. Klienci będą też bardziej świadomi
przysługujących im praw, gdyż to sprzedawca
będzie musiał dołożyć starań, by skutecznie o nich
poinformować. Nowe przepisy pozwolą również
na łatwiejsze robienie e-zakupów w krajach Unii
Europejskiej.

Znowelizowane prawo będzie skutkiem dyrektywy o numerze 2011/83/UE uchwalonej przez
Unię Europejską 25 października 2011r. Każde z
państw członkowskich ma obowiązek wprowadzić
je najpóźniej do 13 czerwca tego roku. Zyskają na
tym przede wszystkim klienci sklepów internetowych, którzy będą mieli m.in. więcej czasu na
podjęcie decyzji o tym, czy zatrzymać dany produkt.
Większe uprawnienia przysługujące kupującym powinny przyczynić się też do popularyzacji zakupów
internetowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa.
Sprzedawcy, aby uniknąć niepotrzebnych strat
powinni zadbać o swoje regulaminy oraz zmodyfikować strony internetowe sklepu.
Klient dobrze
poinformowany
Obowiązująca od lat zasada mówiąca o tym,
że nieznajomość prawa szkodzi, nie będzie już dotyczyła kupujących w sklepach internetowych, lecz
sprzedających. Od 13 czerwca 2014r. sprzedawcy

mu prawo do odstąpienia od umowy i dodatkowo
nie otrzyma od niego potwierdzenia przyjęcia
tej wiadomości, ten będzie miał pełne prawo do
odstąpienia od umowy. Przykładem są np. pliki
elektroniczne lub zamówienia towarów posiadające
indywidualne cechy określone przez klienta.

będą mieli obowiązek informowania klientów o
podstawowych uprawnieniach, które im przysługują. Konieczne będzie np. zamieszczenie informacji o
prawie do zwrotu towaru, a także o tym, że koszty
jego odesłania do sklepu ponosi kupujący. Jednak
na tym nie koniec.
Jak oddać
niechciany przedmiot
Obecnie każdy kupujący w polskim sklepie
internetowym ma 10 dni od momentu otrzymania
towaru na zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy.
Następnie przysługuje mu kolejne 14 dni na odesłanie towaru na własny koszt. W tym samym czasie
sklep musi zwrócić mu pieniądze za zakup oraz
przesyłkę. Nie musi natomiast oddawać pieniędzy

za odesłanie niechcianego towaru. Do obowiązków
informacyjnych sklepu internetowego należeć będzie również poinformowanie klienta, w sposób
jednoznaczny i zrozumiały, o konieczności zapłaty.
Będzie to realizowane np. poprzez umieszczenie na
przycisku informacji „zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”. W przypadku braku takiej informacji
umowa sprzedaży nie zostanie zawarta w świetle
prawa.
Niektórych towarów
nie będzie można zwrócić
Istotna zmiana, przede wszystkim z punktu
widzenia informacyjnego, obejmie towary, których
zwrócić nie można. W przypadku, gdy sprzedawca
nie poinformuje klienta o tym, że nie przysługuje

Wiosenne porządki w aucie
metalicznych oraz perłowych. Do ochrony lakieru służą woski,
które tworzą warstwę ochronną i nadają mu głębszy połysk.
Trwałość powłoki ochronnej sięga nawet kilkunastu miesięcy.
Niektóre z preparatów woskowych nie wymagają polerowania.
Umytą powierzchnię wystarczy tylko spłukać wodą z dodatkiem takiego środka.

P

ięknie błyszczący lakier i czyste, pachnące świeżością
wnętrze można utrzymać jeszcze przez długie lata od
wyjazdu z salonu sprzedaży. To dzięki szerokiej ofercie
środków chemicznych przeznaczonych do pielęgnacji, konserwacji, ochrony i regeneracji różnych części auta - od kół
aż po sam dach.
Pielęgnacja nadwozia
Szampony przeznaczone do mycia powierzchni lakierowanych mają również dodatkowe właściwości. Niektóre na
przykład mogą zawierać dodatki, które sprawiają, że umyta
powierzchnia szybciej schnie i nie zostają na niej ślady po
zaciekach. Jednak nawet najlepszy szampon nie zawsze da
sobie radę z usunięciem wszystkich zanieczyszczeń. Do tego
celu służy osobna grupa preparatów. Dzięki nim pozbędziemy
się soków żywicznych oraz osadów przemysłowych. Usuniemy
również utlenioną warstwę lakieru.
Naprawa lakieru
Do usuwania zmatowień i niezbyt głębokich rys stosuje
się różnego rodzaju mleczka i pasty polerskie. Preparaty
takie dostępne są zarówno dla lakierów akrylowych, jak i

Miękki dach
Środki chemiczne przeznaczone do pielęgnacji składanych
dachów kabrioletów nie tylko ułatwiają ich czyszczenie. Potrafią również zabezpieczyć je przed przesiąkaniem, nawet w
miejscach, gdzie są szwy lub zagięcia.
Czyste koła
Preparaty do konserwacji felg ułatwiają usuwanie z ich
powierzchni mocno przywierających zabrudzeń, głównie pyłu z
klocków hamulcowych, asfaltu czy zaschniętego smaru. Z kolei
inne środki są w stanie poprawić wygląd opony, przydać jej świeżości i zabezpieczyć gumę przed szkodliwym działaniem słońca.
Pielęgnacja wnętrza
Płyny i pianki czyszczące wykładziny i tapicerkę materiałową mogą być wzbogacone dodatkami, które utrudniają
tworzenie się plam. Na mocno zabrudzone miejsca przeznaczone są specjalne, bardziej agresywne odplamiacze. Preparaty
do czyszczenia mają również zdolność neutralizacji zapachów.
Środki do czyszczenia tapicerki skórzanej występują przeważnie pod postacią płynów, odżywek i kremów. Nie tylko
doskonale czyszczą. Sprawiają, że skóra jest bardziej odporna
na zabrudzenia, chronią ją przed pękaniem.
Do czyszczenia deski rozdzielczej służą preparaty w spreju
lub atomizerze. Warto wybierać te, które mają jeszcze własności
antystatyczne, czyli utrudniające osiadanie kurzu.

Reklamacje po nowemu
Duże zmiany zajdą również w kwestii reklamowania towarów i usług. Dziś każdy kupujący,
który chce dochodzić swoich praw ma na to 2 lata.
Wystarczy, że przygotuje pismo, w którym zawrze
swoje dane teleadresowe, datę zakupu, nazwę towaru, uwzględniającą model i typ, a także dokładny
opis przyczyny reklamacji oraz preferowany sposób
rozwiązania sprawy. Do wyboru ma naprawę lub
wymianę towaru na nowy. Sklep jednak nie musi
się zgodzić na wymianę w przypadku, gdy koszt
naprawy jest znacznie niższy od zakupu nowego
towaru. Rozpatrzenie takiej sprawy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki i
jeśli w tym czasie sprzedawca nie ustosunkuje się
do żądania, przyjmuje się, że reklamację uznał.
Zbliżające się zmiany w prawie ułatwią robienie
zakupów nie tylko w polskich sklepach internetowych. Polacy będą mogli kupować na takich
samych zasadach również w innych krajach Unii
Europejskiej. Dla sprzedawców zmiany oznaczają
konieczność dostosowania nie tylko regulaminów
sklepowych, ale również samej strony internetowej
i komunikatów wysyłanych do klientów. Brak spełnienia obowiązków informacyjnych lub ich błędne
wykonanie może być w rezultacie bardzo kosztowne
dla sklepu internetowego.

10 Policja
Rozbój w biały dzień

12

lat może spędzić w więzieniu
31-letni mężczyzna podejrzany o rozbój. W biały dzień
napadł on na pracownicę salonu gier
zręcznościowych, kradnąc tysiąc złotych. Sprawcę zatrzymali będący poza
służbą policjant oraz przypadkowy
przechodzień, który ruszył w pościg za
przestępcą. Okazało się, że 31-latka poszukiwał już wymiar sprawiedliwości.
Zdarzenie miało miejsce na ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju.
Klient, który od kilku godzin grał na
automatach zaatakował 44-letnią pracownicę salonu gier zręcznościowych.
31-latek uderzył kobietę w twarz, po
czym sprawdził gdzie przetrzymuje
pieniądze i skradł jej tysiąc złotych, a
następnie uciekł. Wołania o pomoc
44-latki usłyszał przechodzący w
pobliżu 63-letni jastrzębianin, który
natychmiast zareagował i pobiegł za
sprawcą. Po chwili dołączył do niego
będący w czasie wolnym od służby
funkcjonariusz policji. Panowie wspólnie obezwładnili przestępcę i przekazali
go w ręce przybyłych na miejsce mundurowych. 31-latek miał w organizmie
ponad promil alkoholu. Po sprawdzeniu
policyjnych baz danych okazało się, że
jastrzębianina poszukuje już gliwicki
sąd. Zatrzymany trafił przez to do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe
3 lata. Dodatkowych 12 lat więzienia
grozi mężczyźnie za rozbój.

Za dużo wódki

D

zięki zgłoszeniu pracowników
żywiecka drogówka zatrzymała 57-latka, który postanowił
pojechać do sklepu i kupić alkohol. Nie
byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie
fakt, że spragniony procentów mężczyzna przyjechał do sklepu będąc już
pijanym. Dzięki badaniu alkomatem
okazało się, że miał on w organizmie
ponad 2,5 promila alkoholu.
Brak tolerancji dla kierowania
samochodem w stanie nietrzeźwości
na szczęście staje się normą w naszym
regionie. Zgłoszenie od pracowników
jednego ze sklepów działających na
terenie Żywca doprowadziło do wyeliminowania z ruchu kolejnego nietrzeźwego kierowcy. Tuż po północy dyżurny
żywieckiej komendy policji otrzymał
zgłoszenie o dziwnie zachowującym się
mężczyźnie, który podjechał pod jeden
z żywieckich sklepów Oplem Vectra. Ze
zgłoszenia wynikało, że kierowca może
być pijany. Na miejscu natychmiast
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Śmiertelnie potrącił 13-latka

Tarnogórscy policjanci
zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o śmiertelne potrącenie 13-letniego
chłopca oraz ucieczkę
z miejsca zdarzenia.
Sprawcą wypadku okazał
się być 37-letni mieszkaniec Zabrza. Zatrzymanego przekazano mikołowskiej policji.

K

ryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o śmiertelne potrącenie
13-latka w Mikołowie. Dysponując
rysopisem kierowcy Forda Mondeo
śledczy ustalili kim był zarejestrowany

zjawili się mundurowi. Przypuszczenia
sprzedawców okazały się słuszne, gdyż
badanie alkomatem wykazało, że 57-letni
mieszkaniec Żywca ma w organizmie
ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna
tłumaczył mundurowym, że postanowił
pojechać po alkohol, bo zabrakło mu go
w domu. Teraz będzie tłumaczył się przed
sądem. Grozi mu nawet dwuletni pobyt
w więzieniu za prowadzenie samochodu
w stanie nietrzeźwości.

Próba zmiany
tożsamości

P

olicjanci z Zabrza zatrzymali
32-letnią kobietę poszukiwaną
dwoma listami gończymi. Przez
kilka lat ukrywała się ona przed wymiarem sprawiedliwości w Niemczech.
Wpadła w ręce mundurowych, gdy
pojawiła się w zabrzańskim Urzędzie
Stanu Cywilnego, aby zmienić swoje nazwisko.
Zatrzymana była poszukiwana od
2005 roku przez policję z Zabrza i Rudy
Śląskiej. Prokuratury w obu miastach
wydały za poszukiwaną listy gończe w
związku z kradzieżami mieszkaniowymi
popełnionymi przez nią w przeszłości.
Kobieta poznawała mężczyzn, a następnie bez trudu okradała ich mieszkania
wykorzystując bliskie kontakty z nowymi partnerami. W jednym przypadku
okradła poszkodowanego na kwotę 5
tysięcy złotych, natomiast innym razem
jej łupem padła kwota blisko 10 tysięcy
złotych. Teraz wreszcie sprawczyni
odpowie za popełnione przestępstwa.
Policjanci z wydziału kryminalnego
dowiedzieli się bowiem, że może ona
pojawić się w zabrzańskim Urzędzie
Stanu Cywilnego aby załatwić tam formalności związane ze zmianą nazwiska.
Zabrzańscy funkcjonariusze wyraźnie
zaskoczyli 32-latkę swoją obecnością w
urzędzie. Kobieta została zatrzymana
i przewieziona do policyjnego aresztu.
Następnie przewieziono ją do aresztu
śledczego, gdzie pozostanie do dyspozycji prokuratorów z Zabrza i Rudy
Śląskiej.

na monitoringu mężczyzna. Profesjonalne wykorzystanie metod i narzędzi
pozwoliło ustalić, iż jest to 37-letni
mieszkaniec Zabrza. Sprawca został
zatrzymany na terenie Tarnowskich
Gór. Tarnogórscy policjanci wspólnie z kryminalnymi z Mikołowa w

bezpieczny sposób przekazali zatrzymanego do dyspozycji jednostki policji
w Mikołowie. Za śmiertelne potrącenie
i ucieczkę z miejsca wypadku grozi mu
nawet do 12 lat więzienia. O dalszym
losie zabrzanina zadecyduje prokurator
w Mikołowie.

Nietrzeźwa babcia

przekraczają kwotę 5 tysięcy złotych.
Sprawcy usłyszeli już zarzuty, a stróżom prawa udało się odzyskać część
skradzionych przedmiotów. Za włamania, których dopuścili się zatrzymani grozi im nawet 10 lat więzienia.

P

olicjanci z komisariatu V w Zabrzu zatrzymali 50-letnią kobietę, która opiekowała się dwójką wnucząt w wieku 2 i 4 lat. Okazało
się, że była pijana, a badanie stanu
trzeźwości kobiety wykazało ponad
2 promile alkoholu w jej organizmie.
Zatrzymaną umieszczono w policyjnym areszcie. Natychmiast została
też przesłuchana.
Do interwencji wobec nietrzeźwej
opiekunki małoletnich dzieci doprowadziło zgłoszenie mieszkańca dzielnicy
Rokitnica, który widząc jak pijana kobieta
zaniedbuje opiekę nad dziećmi postanowił
podzielić się swoimi spostrzeżeniami z
dyżurnym Policji. Interwencja została
przeprowadzona przy ulicy Kołobrzeskiej. Mundurowi stwierdzili, że dwójka
dzieci - 2-letni Krzysiu i 4-letnia Justynka
- spacerują po drodze bez opieki osoby dorosłej. Co prawda w pobliżu znajdowała się
50-letnia babcia dzieci, lecz ze względu na
stan nietrzeźwości trudno było uznać, że
mogła ona sprawować opiekę nad dziećmi.
Badanie alkomatem wykazało ponad 2
promile alkoholu w organizmie kobiety.
Została ona zatrzymana i osadzona w
policyjnym areszcie, natomiast dzieci
przekazano ich matce. Postępowanie w
przedmiotowej sprawie będą prowadzić
policjanci z komisariatu V w Zabrzu.

Zatrzymani
włamywacze

W

Rajczy policjanci zatrzymali
24-letnią mieszkankę Bytomia oraz jej o rok młodszego kolegę, którzy włamywali się do domów i sklepów. Straty, jakie wyrządzili
przez swoją przestępczą działalność

Para włamywaczy wpadła w ręce stróżów
prawa z Rajczy. 24-letnia kobieta i jej o rok
młodszy kolega kilkakrotnie włamywali się
do domków oraz sklepów znajdujących się na
terenie gminy Rajcza. Wydarzenia te miały
miejsce na przełomie lutego i marca. Łupem
złodziejaszków padało wszystko, co można było
spieniężyć, w tym kradziona ze sklepów markowa odzież. Straty, jakie wyrządzili swoją przestępczą działalnością opiewają na kwotę ponad
5 tysięcy złotych. Podczas przeszukań stróże
prawa zdołali odzyskać część skradzionych
przedmiotów, które powróciły już do właścicieli. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi
im nawet 10-letni pobyt w więzieniu. Sprawcy
przyznali się do popełnienia zarzucanych im
przestępstw, po czym dobrowolnie poddali się
karze. Jak wynika z materiałów sprawy 23-latek
był już wcześniej karany. Wkrótce o dalszym
losie zatrzymanych zadecyduje sąd. Żywiecki
prokurator na wniosek śledczych objął ich
policyjnym dozorem.

Nieodpowiedzialni
rodzice

P

szczyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące sprawowania opieki nad rocznym dzieckiem przez nietrzeźwych rodziców.
Funkcjonariusze ustalają teraz czy maluchowi zapewniono należytą opiekę
podczas biesiady i czy podobne sytuacje w tej rodzinie zdarzały się wcześniej. Jeśli zebrane materiały dowodowe potwierdzą ten fakt, to rodzice
chłopca będą musieli liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Pszczyńscy policjanci próbują ustalić
dokładny przebieg zdarzenia, do którego
doszło w Piasku. Po telefonicznym zgłoszeniu zaniepokojonego mieszkańca tej
miejscowości mundurowi pojechali się
na miejsce, aby sprawdzić otrzymane
informacje i przeprowadzić ewentualną
interwencję. Z pierwszych ustaleń wynikało, że ojciec chłopczyka, 41-letni mieszkaniec Piasku, wraz ze swoją 39-letnią
żoną gościli u siebie jednego ze swoich
znajomych. Tamtego wieczoru rodzice
dziecka najpewniej spożywali alkohol w
dużych ilościach. Kobieta miała bowiem
ponad 3 promile w organizmie, natomiast
jej mąż blisko 1,5 promila. Będąc w takim
stanie „opiekowali” się swoim dzieckiem.
Teraz o ich dalszym losie będzie decydował sąd i prokurator. Oprócz tego sprawa
zostanie skierowana do sądu rodzinnego.
Dziecko jak na razie trafiło pod opiekę
swojej pełnoletniej siostry. Obowiązujące
w Polsce przepisy prawa karnego oraz
prawa wykroczeń przewidują możliwość
pociągnięcia rodziców lub opiekunów do
odpowiedzialności za brak należytej opieki nad dzieckiem, jeśli jej skutkiem może
być narażenie go na niebezpieczeństwo.

Zdesperowany
narzeczony

N

ie miał pierścionka zaręczynowego, więc postanowił go
ukraść. Policjanci z Rajczy
ustalili i zatrzymali sprawcę rozboju. Mężczyzna na ulicy zagroził jednemu z przechodniów, że odetnie mu
palce, jeśli ten nie odda mu noszonych
przez siebie pierścionków. Na wniosek
śledczych i prokuratora żywiecki sąd
tymczasowo aresztował 26-letniego
napastnika. Grozi mu kara nawet do
12 lat więzienia za przestępstwo rozboju. Mundurowi odzyskali również
skradzioną biżuterię.
Do zdarzenia doszło w Rajczy, gdzie
26-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego podszedł na ulicy do jednego z
przechodniów. Zagroził, że odetnie mu
palce jeśli ten nie odda pierścionków,
które na nich nosił. Mężczyzna bojąc się o
swoje życie i zdrowie oddał napastnikowi
całą swoją biżuterię, a sprawca uciekł z
łupem. Mundurowi, gdy tylko zostali powiadomieni o tym zdarzeniu natychmiast
podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy
rozboju. Już w kilka godzin po zdarzeniu
zatrzymano 26-latka. Jak się okazało,
mężczyzna skradzione pierścionki przekazał swojej przyszłej żonie w ramach
zaręczyn. Policjanci odzyskali skradzioną
biżuterię, a sam rozbojarz jest im dobrze
znany, gdyż w przeszłości wielokrotnie
go karano. Mężczyzna usłyszał zarzut
rozboju, za co grozi mu kara nawet do
12 lat pozbawienia wolności. Żywiecki
sąd na wniosek śledczych i prokuratora
tymczasowo aresztował 26-latka.

Ogłoszenia 11

www.kurierpolski24.pl

lacji tel. 513-367-700

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw
wszystkie media Mikołów tel. 501 095 760
Kamienicę sprzedam w Chorzowie.
O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797
187 799
GARAŻ do wynajęcia ul. Opolska Chorzów (prąd, kanał) tel. 790-551-795
Sprzedam mieszkanie w Sosnowcu 3
pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Tanio tel.
797 067 929.
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Opel Vectra C GTS Elegance 1.9
150KM, rok 2004, tel. 794 374 697
Renault Grand Scenic klimatronik, 7
miejsc, rok 2005, tel. 607 180 204
Seat Ibiza GTI 2.0 8v 115KM + GAZ
na gwarancji, tel. 502 915 777
Seat Leon 1,9 TDI 110km . Polecam tel.
798 044 346

PR ACA
Zatrudnimy pomoc kucharza/kucharza/pizzera Chorzów. Tel. 608 086 350
Praca z perspektywami dla Handlow-

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

ców z doświadczeniem powyżej 10 lat. Tel.
784 416 169
Poszukuje kuriera z kategorią C
z okolic Katowic, Chorzowa. Tel. 518
232 192
Poszukuję sprzedawczynię z doświadczeniem w sklepie odzieżowym w godzinach od 15 do 20. Tel. 697 540 444
Firma z Katowic poszukuje pracowników na stanowisko : Telemarketer. Tel. 787
604 304

USŁUGI
Fryzura, makijaż w domu klientki na ślub i inne okazje. Tel. (32)
2414746.
Fryzjer – wizyty domowe (śluby,
wesela i inne okazje). Tel. (32) 2414746.
Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel.
(32) 2414746.
Usługi remontowo-budowlane, wod
-kan-co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107
Mycie okien, sprzątanie w Katowicach
tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.
Zaopiekuje się starszą osobą tel. (32)
2519680 po godz. 20:00.
Pomogę w pracach na ogródku

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

w Katowicach tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Szukam dla syna osoby (wolontariusza),
który mógłby nauczyć gry na gitarze i pianinie w Katowicach tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
Proszę o buty zimowe rozm. 42 oraz
inne ubrania, ciepłą kurtkę itp. rozm.
175cm tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.
Pomogę Ci przy likwidowaniu mieszkania. Nie wyrzucaj mebli i sprzętu różnego (tylko Katowice) tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
SNowy uchwyt ścienny do TV 32-60
cali. Tel. 32 251 44 34.
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl
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cO? GDZie? KieDy? W NaDcHODZĄcyM tyGODNiU
zabrze

21.03.2014

Kabaret Hrabi

Dom Muzyki i Tańca. Kabaret Hrabi to
esencja kilku największych polskich kabaretów „młodego pokolenia”. Od razu zwrócili na
siebie uwagę programem „Demo”, który był
prezentacją ich możliwości. Publiczność konała
ze śmiechu. Później było już tylko gorzej – na
każdym kolejnym spektaklu odnotowywano
coraz więcej przypadków zasłabnięcia ze śmiechu. Oprócz tego że bawią, potrafią także skłonić
do refleksji i wykrzesać z widza emocje, jakich
na pewno się nie spodziewa. Kabaret Hrabi to
bardzo starannie przygotowane teksty i popis
doskonałej gry aktorskiej. Start - godz. 19:00.
Bilety: 50 zł.
chorzów

22.03.2014

Kabaret Limo

Chorzowskie Centrum Kultury. Rozśmieszają w niesamowity sposób – bawią się tym, co
robią, podpierając kunsztowne aktorstwo doskonałymi tekstami. Ci, którzy obserwują karierę
Lima, pamiętają ich habity i Świętą Inkwizycję
oraz czarne trampki, którymi podbijali serca
publiczności na Pace. Udało im się po wielokroć, dlatego oglądanie ich to naprawdę świetna
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Kabaret Dno

Scena w Villa Moda. Skecz, piosenka... monolog? Rekwizyt! Kabaret DNO na scenie zaskakuje wyszukanym pomysłem, nietuzinkowymi
rozwiązaniami scenicznymi, a przede wszystkim
formą popartą rekwizytem, kostiumem, w wyjątkowych przypadkach także scenografią i zawsze
bogatą ścieżką dźwiękową. Inspiruje ich wszystko
to, co ciekawe, nowe i jeszcze nie wyeksploatowane całkowicie przez materię zwaną kabaretem.
Od zawsze filozofią kabaretu było robienie skeczy
oryginalnych, szalonych, niekiedy wymagających
dużo pracy i zapału. Lubią dłubać przy czymś,
co już na wstępie okazuje się karkołomnym pomysłem, często powtarzając: „Tam sięgaj, gdzie
wzrok nie sięga! Łam, czego rozum nie złamie!”.
Start - godz. 19:00. Bilety: 20 zł.
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Tarnowskie góry

23.03.2014

Kabaret Młodych Panów

Tarnogórskie Centrum Kultury. Młodzi
panowie brzydzą sie żartem chamskim i prostackim. Kabaret Młodych Panów przedstawia
nam historie z życia wzięte i delikatnie odbite
w krzywym zwierciadle dobrze wyważonego
humoru. Widz uzmysławia sobie jak wielu
rzeczy nieraz nie dostrzega w otaczającym go
świecie oraz jak wielki wpływ na jego życie
ma polityka i ludzie z nią związani. Tych kilku
panów pokazuje, że tak wcale nie musi być i

Katowice

25.03.2014

„Ślązisz is easy,
czyli godej z nami”

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”. Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów przygotowany specjalnie dla goroli,
półgoroli, basztardów i krojcoków. Hanysów
też zapraszamy, utrwalicie sobie. „Ślązisz is
easy” to najnowsze skecze po śląsku i nie tylko.
Wyrobimy 300% normy i wydobędziemy śmiech
z najgłębszych pokładów Waszego poczucia
humoru. Po naszym spotkaniu Wasze serca
będą czarne jak węgiel kamienny, w żyłach
popłynie wodzionka, a z nosa każdemu puści
się moczka. Poznacie wyższą kulturę, wyższe
obyczaje, wszystko wyższe bo z Górnego Śląska.
Będziecie umieć heklować, rychtować, szporować, hajcować, onaczyć, dżistać i przetwiyrać się.
Jeżeli nie potrafisz choć jednej z tych czynności,
koniecznie musisz u nas być. Toż paczcie tam
jako! Start- godz. 17:30. Bilety: 50 zł.

POZIOMO: 1 - dawny zeszyt, 5 - kapuza, 8 - figura szachowa, 9 - akademik, 11 - roślina cebulkowa, żonkil, 12 - miasto w Niemczech, 15 - postać z „Chłopów” Reymonta, 17 - składnik czekolady, 20 - okazała galera, 21 - zasłona, 24 - lasy górskie, 25 znawca piękna, 28 - styl jazzu, 29 - imitacja, 32 - twórca, 33 - gra na korcie, 36 - ubiór Japonki, 39 - zdąża do oazy, 42 - pałka,
bylina bagienna, 43 - grekokatolik, 45 - podziemny korytarz, 46 - wyrodek, 47 - ptak z rodziny ibisów,
PIONOWO: 1 - turecka pieczeń z jagnięcia, 2 - parów, wąwóz, 3 - Mark, pisarz amerykański, 4 - łosoś po odbyciu tarła 5 - kajak eskimoski, 6 - eskimoska bluza z kapturem, 7 - mocz, 10 - w oknie, 13 - weranda, 14 - przylądek na Antarktydzie, 16 - narząd wzroku, 17 - jubilerska miara, 18 - mały kaszalot, 19 - nota, 21 - kaftan, 22 - stado koni, 23 - sport. dodatkowy wyścig,
26 - gilza, 27 - radula, 30 - imię męskie, 31 - mit. gr. bóg pasterzy, lasów, 34 - szal futrzany, 35 - cerkiewny obraz, 37 - oman,
38 - lęk, 40 - męczy dłużnika, 41 - zapał, natchnienie poetyckie, 44 - gat. wierzby.

Peeling z mikrogranulkami
Każdy rodzaj skóry
DZIAŁANIE
• delikatnie myje i masuje skórę
• złuszcza zrogowaciałą warstwę naskórka

41
43

44

• pobudza krążenie dotleniając komórki skóry
• przywraca skórze naturalną gładkość i miękkość

Substancja aktywna:
Masło różane – otrzymywane z oleju z Rosa canina. Zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe, głównie linolowy i linolenowy. Posiada wysoką zawartość odżywczą oraz naturalne zdolności regenerujące, które zapewniają skórze idealną kondycję. Masło różane reguluje funkcje bariery skórnej, poprawia elastyczność, wyraźnie wygładza, doskonale nawilża oraz rozjaśnia naskórek, w efekcie działa przeciwstarzeniowo.

45
46

Scena w Villa Moda. Kabaret Tenor prezentuje światowe przeboje muzyki operowej,
operetkowej i musicalowej w aranżacjach zaczerpniętych z muzyki rozrywkowej. W swoich występach Czesław Jakubiec przedstawia
wszystkim doskonale znane przeboje światowej
klasyki wokalnej jak: „O sole mio”, „Wesołą
wdówkę” czy „Volare” w własnych, zupełnie
zaskakujących interpretacjach kabaretowych,
obracając wysublimowany operowy wieczór w
pełen humor jedyny w swoim rodzaju kabaretowy
show. Start - godz. 19:00. Bilety: 20-25 zł.

SERIA RÓŻANA
NATURALNIE ZDROWA SKÓRA 30+

32
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tenor czesław jakubiec

że można to poprawić, jeżeli tylko się chce.
Kabaret Młodych Panów reprezentuje doskonały poziom humoru i potrafi rozbawić nawet
najbardziej poważnego widza. Start - godz.
17:00, 20:00. Bilety: 50 zł.
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zabawa. Stworzyli kilka programów: „Limoniada”,
„Wersja robocza”, „Program ze zwłoką”, „Kokodżambo”, „Za murami, za stosami”, „”Miasteczko”,
„Dzielnia” i obecnie „Niebieski Migdał”. Wygrali
w międzyczasie mnóstwo nagród na wszystkich
przeglądach w kraju – do tego stopnia, że przestali
się pokazywać na konkursach – no chyba, że w
roli gwiazdy. Sprawdź ich najnowszy program!
Start - godz. 20:00. Bilety: 50 zł
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Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 28.03.2014 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 8(67) to „W MARCU JAK W GARCU”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Marta Soloch.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 8(67) to „PRIMA APRILIS”. Zwycięzcami zostali Gabriela Pisarek i Szymon Warzybok. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji:
Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

