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Spokojnych
i radosnych
świąt Bożego
Narodzenia
w gronie
najbliższych
życzy
Redakcja

Św. Franciszek z Asyżu, w 1223 r. urządził pierwsze misterium Bożego Narodzenia w skalnej grocie
we włoskim Greccio, gdzie miał swoją pustelnię. To zapoczątkowało piękną tradycję budowania szopek
w świątyniach franciszkańskich, a później także w całym Kościele.
Pierwszą szopkę w Panewnikach – zależnie od źródła – datuje się na lata 1908 – 1913.
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1500 osób może stracić pracę
w tyskim Fiacie
Trudna, by nie powiedzieć tragiczna
sytuacja pracowników tyskich
zakładów Fiat Auto Poland.
Pomimo wielogodzinnych rozmów
związkowców z przedstawicielami firmy
i zaangażowaniem się w spór strony
rządowej, decyzja o zwolnieniach
grupowych dalej jest aktualna.
W śląskim zakładzie włoskiego koncernu
pracę może wkrótce stracić nawet
1500 osób. Tym osobom pomoc ma
zaoferować rząd. Warszawa uruchomi
w tym celu rządową rezerwę finansową.
Na wsparcie będą mogły liczyć osoby,
które zostaną objęte masowymi
redukcjami etatów w Fiacie. O finansową
pomoc muszą jednak wcześniej
wystąpić odpowiednie, powiatowe
urzędy pracy. Środki trafią bowiem do
powiatów – tyskiego oraz tych, gdzie po
zwolnieniach w fabryce Fiata będą się
rejestrować osoby, które straciły pracę.
Powiatów może być sporo, bowiem
zwolnienia w fabryce włoskiego koncernu
mogą pociągnąć za sobą kolejne – w
zakładach, które produkują na rzecz
tyskiego Fiata. Na razie nie wiadomo, na
jaką kwotę rządowej pomocy może liczyć
tyski i sąsiednie powiaty. Nadal bowiem
nie wiadomo, ile osób dokładnie straci
pracę w tyskiej fabryce.
DTŚ za dwa lata do Gliwic
Umowa została podpisana, a to oznacza,
że rozpocznie się budowa drugiego
odcinka Drogowej Trasy Średnicowej
w Gliwicach, który ma być gotowy już za
dwa lata.
Jest to ostatni fragment DTŚ, łączącej
miasta aglomeracji śląskiej na trasie
Katowice-Gliwice. Umowa dotyczy
budowy odcinka o długości około 5,6
km. Od ul. Kujawskiej do istniejącego
węzła Drogi Krajowej nr 88 i ul. Portowej.
Będzie on przebiegał przez centrum
Gliwic. W ścisłym centrum miasta – pod
ulicami Zwycięstwa i Dworcową
– DTŚ zostanie poprowadzona w tunelu.
Inwestycja ma zostać zrealizowana
w ciągu 24 miesięcy. Jej koszt wynosi
ponad 700 mln zł. Odcinek powinien
zostać otwarty pod koniec 2014 roku.
Przypominamy też, że trwa budowa
ostatniej części DTŚ w Zabrzu – do
granicy z Gliwicami oraz pierwszej
gliwickiej części średnicówki – od granicy
miasta do ul. Kujawskiej.
Odszedł Otokar Balcy
Otokar Balcy, wybitny operator dźwięku
związany ze Studiem Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej, zmarł w wieku 88
lat. Był autorem udźwiękowienia
najpopularniejszych produkcji Studia.
Otokar Balcy urodził się w 1924
w Orłowej na Zaolziu. Jako operator
dźwięku przez lata związany był ze
Studiem Filmów Rysunkowych w BielskuBiałej. W Studiu Filmów Rysunkowych
tworzył udźwiękowienie takich produkcji
jak między innymi „Reksio”, „Bolek
i Lolek”, czy „Porwanie Baltazara
Gąbki”. Był także aktywnym członkiem
stowarzyszeń wielbicieli samochodów
zabytkowych i uczestnikiem rajdów
z udziałem tych pojazdów. W latach
1998-2002 był bielskim radnym.
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Wisła gotowa
na pucharowy debiut

To będzie pierwszy w historii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Bezpośrednio
po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie
świata pojawią się w Beskidach.
9 stycznia 2013 roku na skoczni
im. Adama Małysza odbędzie
konkurs indywidualny. W Wiśle wszystko jest już gotowe na
przyjęcie zawodników.
Na skoczni im. Adama Małysza wszyscy pracują na najwyższych obrotach, bo wkrótce
na to miejsce zwrócone będą
oczy całego świata. Skocznia
w Wiśle-Malince po raz pierwszy

w historii wskoczyła do kalendarza
zawodów Pucharu Świata. – Adam
Małysz pomógł nam w tym wszystkim, poważnie zaczęliśmy myśleć
o tym, że możemy być poważnym
narciarskim ośrodkiem. Wiadomo
jednak, że nie będziemy rywalizowali z Zakopanem, bo Wisła to
zawsze będzie Wisła – zaznacza
Jan Poloczek, burmistrz Wisły.
Dziś mistrz z Wisły jest zajęty
przygotowaniami do rajdu Dakar, ale i bez jego obecności Wisła
nie ma obaw przed pucharowym
debiutem, bo większość biletów
już sprzedano. Organizatorzy postanowili zwiększyć pojemność

trybun o kolejne tysiąc miejsc.
W sumie pod skocznią będzie około dziewięciu tysięcy kibiców. Na
turystów czeka ponad 10 tysięcy
miejsc w hotelach, pensjonatach
i prywatnych kwaterach. – Podczas
Pucharu Kontynentalnego na pewno obiekty położone przy skoczni
miały większe oblężenie, a obiekty
już dalej w centrum, to już tam
oblężenie nie do końca sięgało
– opowiada Rafał Skurzok, z Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.
Najlepsi zawodnicy świata do
Wisły przyjadą dziewiątego stycznia.
Morgenstern i spółka gościli tu już
dwukrotnie. Menu na ich przyjazd
już jest zaplanowane. – Apetyty to
oni mają ogromne, prawdopodobnie
skosztowali wszystkiego co tylko się
dało. Wypróbowali chyba wszystkie
nasze dania, ale najbardziej lubią
pierogi naszej domowej roboty plus
steki oczywiście i ciasta – wspomina
Barbara Wojciechowska z pensjonatu „Malinówka” w Wiśle. 11 i 12
stycznia Puchar Świata przeniesie się
do Zakopanego. Dla kibiców przygotowano ponad 13 tysięcy biletów na
każdy dzień konkursowy. Na Wielkiej Krokwi Puchar Świata odbędzie
się już po raz dwunasty. – Ja byłem

zszokowany, że mam tak przygotowaną grupę ludzi, którzy wiedzieli
gdzie są przysłowiowe grabki, a kto
ma klucz od tej szafki – mówi Janusz
Majcher, burmistrz Zakopanego.
Klucz, który otworzy Puchar
Świata w 2014 roku Wisła też już
dostała. A za dwa lata w Beskidach i Tatrach ma narodzić się
nowa konkursowa tradycja. Wisła, Zakopane i czeski Harrachov
zorganizować maja turniej trzech
skoczni. – Łatwiej jest szukać partnerów po tamtej stronie i gdybyśmy
to robili razem z Czechami, jest
większe prawdopodobieństwo, że
taką imprezę otrzymamy – uważa
Andrzej Wąsowicz, wiceprezes
PZN. Sukces organizacyjny już
jest, ale do wysokiego poziomu
organizatorów nie potrafią doskoczyć sami skoczkowie. – Plan
był taki, że nasi zawodnicy wejdą
w sezon mocno. To nam nie wyszło, ale funkcjonuje coś takiego, że
forma sportowa faluje – oznajmia
Apoloniusz Tajner, prezes PZN.
Zawodnicy wysoką falę powinni złapać, bo skocznie w Wiśle
i Zakopanem oraz kibice zazwyczaj gwarantują Polakom pomyślne wiatry.

Nie będzie podwyżek za przejazd A4
Podwyżka opłat dla kierowców
samochodów, a obniżka dla motocyklistów. Dodatkowo sporo remontów
i kilka kampanii społecznych. Tak
w wielkim skrócie wyglądał rok na
autostradzie Katowice-Kraków. Władze koncesjonariusza zapowiadają,
że kolejny rok również będzie stał
pod znakiem zmian. Najważniejsza
dla kierowców informacja jest taka,
że kolejne podwyżki nie są póki co
przewidywane. Mimo to, kierowcy
szukają dróg alternatywnych.
Rocznie na bramkach autostrady
A4 zatrzymuje się blisko dziesięć milionów samochodów i mimo tegorocznej
podwyżki opłat – chętnych do korzystania z autostrady nie ubywa. Zarządca
autostrady podsumował kończący się
rok. Na remonty wydano tu kilkadziesiąt milionów złotych. Zakończono modernizacje mostów i wiaduktów. Każdy
kierowcaosobówki,przywjeździezostawia 9 złotych. Tyle samo przy wyjeździe.
Przedstawiciele Stalexportu w nowym
roku podwyżek póki co nie przewidują.
Póki co. – Życie jest bogate i trudno przewidzieć wszystkie jego koleje. W chwili
obecnej nie planujemy takich podwyżek
– stwierdza Mariusz Serwa, wiceprezes

Stalexportu Autostrady Małopolskiej.
Planowane są za to kolejne remonty. Między innymi wymieniane będą
urządzenia poboru opłat. Poszerzony
zostanie plac poboru opłat w Balicach.
Właśnie przez remonty, ale i wysokie
według kierowców opłaty, zaczynają
się poszukiwania dróg alternatywnych.
Takąalternatywąmogłabybyćtzw.stara
droga do Krakowa, czyli trasa numer
dziewięćdziesiąt cztery. Marszałkowie
województw śląskiego i małopolskiego
są już po rozmowach w ministerstwie
transportu. W ich planach jest rozbudowa drogi chwilami jednopasmowej
w dwupasmową na całej jej długości.
– Będziemy walczyli do ostatniej kropli
krwi. Przecież to są dwie olbrzymie
aglomeracje miejskie i nie widzę nic
zdrożnego w tym, że one nie miałyby być
połączone dwiema drogami dwupasmowymi – oznajmia Adam Matusiewicz,
marszałek województwa śląskiego.
Zarządcy tej pierwszej, czyli autostrady, teoretycznie nic przeciwko
takiemu pomysłowi nie mają. Jednak
nie ukrywają, że obawiają się odpływu
samochodów z autostrady na bezpłatną drogę do Krakowa. – Jeżeli chodzi
o przepustowość, to w pewnym zakresie

po przekroczeniu będziemy oczekiwać
ze strony rządu rekompensaty, bo taka
będzie rzeczywistość. Banki nas do tego
nawet zmuszą – mówi Emil Wąsacz,
prezes Stalexportu Autostrady Małopolskiej. Do jazdy autostradą A4,
nikt nikogo nie zmusza. Jednak jak
podkreśla profesor Robert Tomanek,
nazywanie starej drogi na Kraków
potencjalną alternatywą – to nadużycie. – Teoretycznie wszystko jest
możliwe, natomiast dobudowanie

drugiego pasa jezdni, w żadnym
przypadku nie może być traktowane jako alternatywa. Żeby ta droga
spełniała standardy autostrady
byłaby konieczna przebudowa
profili drogi, budowa węzłów –
wyjaśnia Tomanek.
A to oznacza, że kierowcy ciągle
będą mieć ten sam dylemat. Czy płacić i pokonywać autostradę Katowice
– Kraków szybko. Czy jeździć dłużej,
ale darmową drogą.
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Adam Matusiewicz
podał się do dymisji
Mimo że wcześniej mówił, iż
nie ma zamiaru tego robić i byłoby to tchórzostwem, to marszałek
województwa śląskiego podał się
do dymisji. Dymisja ma związek
z chaosem na torach regionu i w Kolejach Śląskich.
To miał być zwykły dzień marszałka województwa śląskiego. Na
porannej konferencji prasowej Adam
Matusiewicz tłumaczył, dlaczego
Koleje Śląskie nie mają już prezesa:
Czuję się oszukany przez pana prezesa
i to potwierdza słuszność pierwotnie
podjętych planowanych przeze mnie
decyzji o jego odwołaniu. Odwołanie
zostało przyśpieszone po publikacji
Gazety Wyborczej. Ta ujawniła, że
prokuratura zarzucała Markowi
Worachowi między innymi nie odprowadzanie składek ZUS pracowników firmy, której był prezesem.
Skarb państwa miał stracić ponad
pół miliona złotych. Prokuratura
twierdzi też, że kierując inną firmą
naraził ją na straty sięgające ponad
półtora miliona złotych. Te informacje
miał zataić, kiedy zostawał prezesem
Kolei Śląskich. Wcześniej pracował
w katowickim GKS-ie, gdzie kariery
też nie zrobił. Miał kilka pomysłów
na uratowanie klubu. Jak mówią
znawcy tematu – zamiast skutecznie,
wyszło komicznie. – Klub tylko najadł
się wstydu, kiedy wyszło na jaw, że
pomysłem na uratowanie finansów

GieKSy miał być handel kafelkami –
wspomina Maciej Blaut, dziennikarz
Gazety Wyborczej.
Marek Worach stracił pracę rano.
Kilka godzin później wydawało się, że
polityczna ziemia obsuwa się też pod
samym marszałkiem. – Ja się nie uchylam od odpowiedzialności politycznej,
absolutnie. Natomiast teraz w tych
dniach, to byłoby zwykłe tchórzostwo
– mówił Adam Matusiewicz. Po tej
deklaracji szybko nadjechała kolejna
katastrofa pod znakiem Kolei Śląskich.
Ich wiceprezes Artur Nastała w obecności Adam Matusiewicza na pytanie
o konflikty z prawem, odpowiedział
tak: – Chcę oświadczyć, że nie toczy się
przeciwko mnie żadne postępowanie,
jak również nie mam żadnego wyroku.

Kilkanaście minut później, już bez
obecności marszałka. Mówił zupełnie
coś innego. – Miałem wyrok. Złożę
rezygnację z funkcji wiceprezesa –
oznajmił Artur Nastała.
Taka deklaracja nie mogła pozostać bez komentarza, dlatego nikogo
nie zdziwił fakt, że po południu Adam
Matusiewicz jeszcze raz postanowił spotkać się z dziennikarzami. Powtórzył, że
odejście teraz byłoby tchórzostwem, po
czym... zrezygnował ze stanowiska. – Jeżeli chce się być marszałkiem województwa, to nie można się dać komukolwiek
oszukać. To stanowisko wymaga tego,
aby mieć również tak zwanego nosa. A z
tym, jak twierdzi opozycja bywało różnie.
Problemy z rozkładem i połączeniami
kolejowymi to tylko wierzchołek góry

lodowej. Zarząd powołał tego człowieka
na prezesa Kolei Śląskich bez konkursu.
Bez sprawdzenia podstawowych informacji, więc niestety śmiem podejrzewać,
że na zasadach „kolesiostwa” – uważa
Zbyszek Zaborowski, poseł SLD.
– Stadion Śląski – kompromitacja.
Zaczęliśmy od koloru krzesełek, a nie
mamy możliwości czegokolwiek tam
zrobienia. Krokodyle – kompromitacja. Pękają przy 30 proc. obciążenia.
Muzeum Śląskie – ziemia obsuwa
się. Nie wiemy co dalej – stwierdza
Czesław Sobierajski, radny sejmiku
wojewódzkiego, PiS. Co dalej, to
pytanie pozostaje otwarte. Zarówno
jeżeli mowa o przyszłość Adama
Matusiewicza, jak i koalicji rządzącej
województwem śląskim.

NFZ grozi sądem i komornikiem
Duże zmiany szykuje dla pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia.
Szczególnie dla tych, którzy, choć nie
są ubezpieczeni, próbują ominąć system i skorzystać z darmowej opieki
medycznej. Idąc do lekarza, wszyscy
będą teraz gruntownie weryfikowani.
Jeśli pacjent oświadczy, że odprowadza składki zdrowotne, a tak nie jest,
za kłamstwo zapłaci.
Wzmoż ony ruch w Narodowym
FunduszuZdrowiatoefektplanowanych
od stycznia zmian. – Syn siebie sprawdził,
bosynpracujeiżonęsprawdziłem.Wszyscy
jesteśmyuwidocznieninaliście.Jestemszczęśliwy – mówi Czesław Ludminek, który

odwiedził NFZ. Po nowym roku mina
ma zrzednąć tym, którzy choć składek
zdrowotnych nie opłacają, wykorzystują
luki systemu i z usług publicznej służby
zdrowia jednak korzystają. – Nie zawsze
te dane były aktualne. Niejednokrotnie
wymagało to wyjaśnienia, ale to w takiej
sytuacji można pobrać oświadczenie od
pacjenta i to właśnie ta znowelizowana
ustawarównieżdopuszczatakąmożliwość
– tłumaczy Bożena Bogajewska-Piętka,
dyrektor prywatnej kliniki.
W efekcie zmian w rejestracji nie
będzie już potrzebna karta chipowa.
Wystarczy PESEL. To po nim, system
wykryje czy pacjent ubezpieczenie

zdrowotnefaktyczniema.Jakpodkreślają
urzędnicy, ten kto złoży fałszywe oświadczenie o odprowadzanych składkach, na
ich litość nie będzie mógł liczyć. – W tym
momencie z drogi cywilno-prawnej może
byćsprawasądowa,możebyćwindykacja,
może być nawet komornik – podkreśla
JacekKopocz,NarodowyFunduszZdrowia w Katowicach. Jak tłumaczą nawet
zwykła porada specjalisty to też koszt,
którego NFZ za nieubezpieczonych nie
zamierza pokrywać.
Miesięczna stawka ubezpieczenia
zdrowotnego w NFZ to ponad 300 złotych. 700 zł trzeba zapłacić dodatkowo,
gdy nie było się ubezpieczonym przez

Silesia Informacje

poniedziałek–niedziela 17:45 i 20:00,
flesz poniedziałek–piątek 16:25

Silesia Cafe

poniedziałek–piątek 15:45

ostatnie3miesiące.Porokutojużprawie
dwa tysiące złotych. Stawka dla wielu
zbyt wygórowana. Tymczasem według
konstytucji dostęp do bezpłatnej opieki
medycznej mieć powinien każdy.
Ustawa zasadnicza zasad sama
jednak tu nie wyznacza. – Generalna
zasada zapewnienia ochrony zdrowia nie
przesądzajeszczeotym,iżkażdymaprawo
do bezpłatnej ochrony zdrowia. To ustawy
regulują zasady związane z tym, którym
osobom bezpłatna ochrona zdrowia przez
państwo winna być zapewniona – wyjaśnia Rafał Machecki, adwokat. Bo co do
zasady,chorowaćpowinnitylkoci,których
na to stać.

W skrócie z
Policjantka mistrzynią świata
w ju-jitsu
Jest niska, szczupła i niepozorna, ale pozory
czasem mylą. Agnieszka Bergier w Austrii po raz
drugi stanęła na najwyższym stopniu podium.
Wywalczyła tytuł mistrza świata w ju-jitsu. Z tego
sukcesu cieszy się nie tylko klub sportowy,
ale też jej nowy pracodawca. Teraz musi
godzić treningi ze służbą. Pani Agnieszka kilka
miesięcy temu wstąpiła do policji i już na starcie
udowodniła, że nie będzie tylko jej ozdobą.
Chyba żaden przestępca nie chciałby spotkać
jej na swojej drodze. Agnieszka Bergier
pełni służbę w komisariacie w Sosnowcu.
Zawodniczka od 12 lat osiąga liczne sukcesy
w judo i ju-jitsu. Pierwsze złoto na światowych
zawodach wywalczyła w 2011 roku w Belgii,
zdobywając tytuł Mistrzyni Świata Młodzieży do
lat 21 w ju-jitsu. W tym samym roku policjantka
zajęła I miejsce, ale już na Mistrzostwach
Świata Seniorek, które odbyły się w Kolumbii.
Swój sukces powtórzyła w tegorocznych
mistrzostwach w Wiedniu.
Nowoczesny stadion powstanie
na Śląsku
Kibice żartowali, że to ruina, ale Tychy za
trzydzieści miesięcy będą mogły pochwalić się
nowoczesnym stadionem. Obiekt ma spełniać
wszystkie wymogi UEFA. Władze miasta
i spółki Tyski Sport podpisały umowę, która
przesądza o wartej ponad 120 milionów złotych
inwestycji. Stadion w Tychach zmodernizuje
Mostostal Warszawa.
Modernizacja ta jest ewenementem na skalę
kraju, bo żeby wyłonić firmę, która zrealizuje
to zadanie władze miasta potrzebowały aż
trzech przetargów. Pierwszy z nich został
unieważniony, ponieważ został źle przygotowany
przez urzędników. Drugie podejście też zostało
spalone, ponieważ oferty na modernizację
piłkarskiej areny przewyższały finansowe
możliwości miasta. Dopiero trzeci przetarg
zakończył się sukcesem. – Budowa stadionu
jest jednym z głównych celów, do jakich
została powołana spółka Tyski Sport.
Przed nami czas wytężonej pracy, na
której efekt końcowy na pewno warto
będzie poczekać – powiedziała po podpisaniu
umowy prezes spółki, Alina Sowa. Miasto
szukając oszczędności zrezygnowało m.in.
z podziemnych parkingów. Przypomnijmy, że
stadion ma być w pełni zadaszony i pomieści
15 tysięcy widzów. Symboliczna łopata
pod modernizację obiektu wbita ma być już
niebawem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to piłkarze pierwszy mecz na nowej
arenie rozegrają w 2015 roku.
Śmierć górnika
Dobiegła końca akcja poszukiwawczoratownicza w kopalni Mysłowice-Wesoła,
gdzie doszło do obwału skał w jednym
z chodników. W zawalonym rejonie został jeden
z górników, do którego przez wiele godzin
usiłowali dotrzeć ratownicy. Niestety, nie przeżył
katastrofy. Ratownicy mieli bardzo ciężką
akcję, bo nie tylko ręcznie musieli przebierać
zawalone skały, ale jednocześnie musieli
zabezpieczać rejon obwału. Ratownicy dotarli
do zasypanego, ale lekarz stwierdził już zgon.
Górnik, który zginął w mysłowickiej kopalni był
bardzo doświadczonym pracownikiem. Od 25
lat pracował w górnictwie. Osierocił trójkę dzieci.
Przyczyny zdarzenia bada komisja powołana
przez Okręgowy Urząd Górniczy, z udziałem
służb kopalnianych i Holdingu. Prokurator, który
był na miejscu, zarządził przeprowadzenie
sekcji zwłok.
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Na straży lasu
Praca strażnika leśnego wbrew pozorom nie należy
do najłatwiejszych. W Nadleśnictwie Wisła najwięcej
problemów sprawiają kierowcy quadów oraz wolno
biegające psy, które zagryzają zwierzynę.
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i powstało
z połączenia byłych Nadleśnictw
– Wisła oraz Istebna. Jego powierzchnia to 8830 hektarów. Teren jest podzielony na 13 leśnictw,
ale Nadleśnictwo prowadzi także
nadzór nad lasami niepaństwowymi na powierzchni ponad 3
tysięcy hektarów. Dodatkowo
na jego terenie znajdują się także
dwa rezerwaty przyrody: Barania
Góra, nad którym pieczę sprawuje
konserwator przyrody oraz Wisła,
gdzie dominują pstrągi, których
jednak nie wolno łowić. Zaledwie
dwóch strażników leśnych musi
na tych terenach zajmować się
utrzymaniem porządku oraz tropieniem przestępstw i wykroczeń
w lasach. Wychodzi na to, że na
jednego strażnika przypada tutaj
aż 6 tysięcy hektarów ochranianego terenu leśnego. Tak więc pracy
nie brakuje.

„Pisz pan mandat,
bo się spieszę”
Katalog przestępstw i wykroczeń, które popełniają osoby
przebywające w lasach jest szeroki.
Ścinanie i kradzież drewna, kłusownictwo, czy nielegalny wjazd
do lasu. Dlatego strażnicy leśni
mają takie same uprawnienia, jak
policjanci. – Na szczęście nie musiałem jeszcze sięgać po broń, ale
zdarzały się przypadki czynnej napaści, które skończyły się w sądzie.
Dobrze, że byłem wtedy w asyście
policji, bo sprawca kradzieży był
uzbrojony w siekierę i widły. Gdyby ktoś szedł z bronią myśliwską,
mamy prawo sprawdzić, czy ma
pozwolenie na odstrzał. Jeżeli chodzi o kradzieże drewna, to w tym
roku jest spokojnie. W ogóle na
terenie Nadleśnictwa Wisła, gdzie
dominują świerki nie ma tradycji
zorganizowanej kradzieży. Zdarzają się pojedyncze przypadki.
Nie spotkałem także jeszcze nikogo
w trakcie wykopywania choinki.
Ludzie stawiają teraz głównie
na sztuczne drzewka. Natomiast

kłusownictwo zwykle odbywa się
pod osłoną nocy, ale na naszym
terenie nie mamy takiego problemu – wyjaśnia Gerard Gruca,
komendant Straży Leśnej. To
jednak nie oznacza, że na tym obszarze strażnicy nie mają żadnych
problemów. Największą bolączką
na terenach leśnych są obecnie
kierowcy quadów. – Jeszcze 15 lat
temu takiego tematu tutaj w ogóle
nie było. Teraz spotykamy coraz
więcej quadów, czy samochodów
terenowych. Robimy akcje wspólnie
z pobliskimi nadleśnictwami. Na
terenach najbardziej zagrożonych
zastawiamy zasadzki i jeżeli quad
lub cross w nie wjadą, nie mają już
szans ucieczki. Bez tych akcji – ze
względu na nowoczesny sprzęt –
trudno jest kogoś złapać. Za jazdę quadem po terenach leśnych
wystawiamy mandat od 500 do
1000 zł, ale to na ukaranych nie
robi żadnego wrażenia. Nie raz
słyszałem: pisz pan mandat, bo się
spieszę albo proszę wypisać jeszcze
z jutrzejszą datą, bo wtedy też będę
jeździł. Zimą to się jeszcze bardziej
nasili, bo dojdą skutery śnieżne
– opowiada strażnik leśny.
Innym problemem są psy,
które zagryzają zwierzynę. Tylko

poprzedniej zimy strażnicy leśni
znaleźli na terenie lasów w Istebnej ponad 40 zagryzionych saren.
Większość z nich została zaatakowana przez psy. – Ludzie trzymają
psy w budach, a wieczorem spuszczają je z uwięzi. Właściciel psa nie
zdaje sobie sprawy, co jego zwierzę
robi w nocy w lesie. Organizowaliśmy w tej sprawie spotkania
z władzami gminy i mieszkańcami,
bo chcemy z tym procederem skończyć. Nie możemy strzelać do psów,
które są w lesie, a sarny pozostają
bezbronne. Nie ma na to sposobu,
ponieważ hamują nas przepisy.
Można jeździć do gospodarzy i ich
o tym informować, ale następnego
dnia będzie to samo. Wałęsające się
psy, to naprawdę ogromne zagrożenie dla zwierzyny – podkreśla
komendant Straży Leśnej.

Strażnik i myśliwy
Gerard Gruca obowiązki strażnika leśnego łączy jednocześnie
z funkcją prezesa koła łowieckiego
„Olza”. Nic w tym dziwnego, ponieważ te dwie profesje zazębiają
się, a strażnik leśny i myśliwy
muszą ze sobą cały czas współpracować. Przede wszystkim, jeżeli

Gerard Gruca – straznik leśny i myśliwy w jednej osobie.

Ambona, charakterystyczny obiekt w lesie.

chodzi o kwestie zwierząt żyjących
w lesie. Jelenie, sarny, dziki, borsuki czy głuszce, to tylko niektórzy
mieszkańcy Nadleśnictwa Wisła.
– Koło łowieckie to zorganizowana
grupa myśliwych, która prowadzi
gospodarkę łowiecką. Latem musimy pilnować, żeby zwierzyna
robiła jak najmniej szkód w lesie
i dlatego zakładamy między innymi
poletka zgryzowe. Zimą pomagamy
przetrwać zwierzętom poprzez dokarmianie. Oczywiście polujemy
i dokonujemy odstrzału, ale tylko
zgodnie z planem, jaki jest zatwierdzony przez nadleśnictwo i urząd
gminy. Co roku przeprowadza się
inwentaryzację zwierząt i zgodnie
z tym wiemy jakie zwierzęta na
danym obszarze możemy pozyskać.
Poza tym musimy wykonać plan
łowiecki, bo inaczej zostaniemy
ukarani – tłumaczy prezes koła
łowieckiego „Olza”.

W okresie zimowym każdy
myśliwy ma specjalne obowiązki,
których musi dopilnować. – Koła
łowieckie co roku gromadzą kilka
ton paszy. Każdy myśliwy odpowiada za swój przydzielony paśnik i do
końca października musi go sam
uzupełnić. Jeżeli zima się przedłuża
i zaczyna brakować jedzenia dla
zwierząt, uzupełniamy te braki
paszą, którą nabywa koło łowieckie – wyjaśnia Gruca. W grudniu
szczególnie trzeba zadbać o zwierzęta, a może wtedy w wigilijny
wieczór któreś z nich przemówi
do nas ludzkim głosem... – Ja się
jeszcze z takimi nie spotkałem, ale
już się utarło, że w Wigilię myśliwy
powinien iść do paśnika z najlepszą
paszą. Warto zadbać o zwierzęta
w tym szczególnym dniu. Chciałbym, żeby ta tradycja była wszędzie jak najdłużej podtrzymywana
– podsumował Gerard Gruca.
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Kolej linowa w kompleksie

Zagroń Istebna
Stacja narciarska Kompleksu Zagroń Istebna zaprasza do korzystania z krzesełkowej

czteroosobowej kolei linowej o długości ponad 800 metrów i wydajności 2400 osób
na godzinę.
yjazd na górną stację trwa niespełna 7 minut. W trosce o bezpieczeństwo, wygodę i dla
zapewnienia usług najwyższej jakości zastosowaliśmy na naszym stoku taśmę przesuwną,
która umożliwia bardzo łatwe oraz komfortowe wsiadanie na krzesełka.
trosce o naszych Gości w tym roku wygospodarowana została dodatkowa
trasa zjazdowa.
Stacja narciarska Zagroń to wspaniały, sztucznie dośnieżany i oświetlony stok narciarski,
określany jako średnio trudny.
echą charakterystyczną jest jednolite jego pochylenie na całej długości trasy, co w efekcie pozwala na wyśmienitą jazdę zarówno dla początkujących jak i wytrawnych narciarzy.
rasy zjazdowe (niebieska i czerwona) o łącznej długości do prawie 2000 metrów. Las
z prawej i lewej strony uprzyjemnia jazdę nawet przy silnych, porwistych wiatrach. Dla
stawiających pierwsze kroki na nartach proponujemy trasę zieloną na specjalnie przygotowanej oślej łączce wraz z 230 metrowym wyciągiem talerzykowym.
rasy są codziennie przygotowane przez ratraki, a w razie takiej potrzeby sztucznie naśnieżane.
orzystne położenie, bogata baza rekreacyjna,wypożyczalnia sprzętu,szkoła narciarska,to wszystko sprawia, iż Zagroń jest szczególnie przyjaznym miejscem dla rodzin
z dziećmi.
arty są doskonałym sposobem aktywnego wypoczynku, gwarantującym wspaniałą
zabawę i rozwijającym kondycję fizyczną.
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Serdecznie zapraszamy!

Dla naszych czytelników mamy

15

jednoosobowych karnetów na wyciąg narciarski kompleksu Zagroń-Istebna.

Otrzymają go osoby, które w czwartek, 20 grudnia od godz. 11.00 zadzwonią do naszej redakcji (nr. tel. 32 494 33 57) i odpowiedzą na pytanie:

W jakim dniu odbędzie się 8. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik?
Karnety będzie można odebrać w piatek, 21 grudnia oraz w czwartek, 27 grudnia i w piątek, 28 grudnia
w godz. od 8.00 do 16.00, w redakcji, w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188b.

Zapraszamy

do ośrodka narciarskiego Pilsko – Jontek w Korbielowie.
Czekają tam na Państwa świetnie przygotowane, ciągle dośnieżane trasy,
a także 6 wyciągów orczykowych, wyciąg krzesełkowy i taśmociąg,
które zawiozą Państwa na sam szczyt Pilska
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Nikt nie chciał rozmawiać

Od godziny 14.30 uczestnicy protestu gromadzili się przy ul. Jasnej w Bystrej koło
Bielska.

Na to i na wiele innych pytań nikt z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot nikt nie raczył odpowiedzieć.

Maciej Rzońca
tekst i zdjęcia

Wśród pikietujących była spora grupa młodzieży, która manifestowała w obronie
miejsc pracy swoich rodziców i o własną przyszłość.

Nieco ponad sto osób wzięło
udział w legalnej pikiecie, która
miała miejsce 12 grudnia pod siedzibą Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot w Bystrej koło Bielska-Białej.
Protestujący, głównie mieszkańcy
gminy Jeleśnia oraz członkowie Społecznego Ruchu Obrońców Pilska,
ponownie starali się porozmawiać
z szefem Pracowni Radosławem Ślusarczykiem w sprawie blokady inwestycji na Pilsku. (O sprawie szeroko
informowały media – TVS, TVN,
TVP3, Radio Katowice czy Kurier
Polski, gdzie na naszej internetowej
stronie (www.kurierpolski24.pl)
można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat).
Pikietujący, prezentując przyniesione transparenty oraz skandując
swoje pytania i postulaty starali się

Lokatorzy nie byli zainteresowani
kierowanymi w ich stronę pytaniami
i postulatami.

Po raz kolejny w stronę okien siedziby Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
skierowano transparenty.

doprowadzić do rozmowy z działaczami Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot. Niestety, z jej siedziby nikt nie
wyszedł, nie licząc dziewczyny, która
nie odpowiadając na żadne pytania czy
próby nawiązania kontaktu słownego
jedynie fotografowała obecnych (być
może byli inni wśród pikietujących,
ale nie ujawnili się w żaden sposób).
Gdy do protestujących nikt
oficjalnie nie wyszedł, do budynku

Pracowni udała się ich reprezentacja,
mniej więcej 6-7 osób. Po dosłownie
kilku minutach wyszli informując,
że gospodarze lokalu zażądali delegacji nie większej niż trzyosobowej,
na co oni z kolei nie wyrazili zgody
twierdząc, iż podczas rozmowy muszą być reprezentowane wszystkie
zainteresowane sporem strony. Po
ok. godzinie pikieta, bez żadnych
incydentów zakończyła się.

Przewodniczący zgromadzenia, Tadeusz Sołek umiejętnie panował nad spokojnym
przebiegiem pikiety.

Społeczny Ruch Obrońców Pilska składa serdeczne podziękowania wszystkim okazującym nam
przychylność, a zwłaszcza tym, którzy swą obecnością podczas pikiet w Korbielowie i Bystrej wsparli
nasze działania.
Życzymy Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
W imieniu Zarządu
Tadeusz Sołek
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Gdy się Chrystus rodzi...

rama: 6,00
,40 m szerokości, pano
12
,
ści
ko
so
wy
m
0
NIEBO: 5,2
szerokości.
sokości, 10 m
m wysokości, 15,00 m
ba do posadzki:18 m wy wysokości
nie
tu
zy
szc
od
k
be
Cały żłó
my 2 x 8 m
rokości. Boczne panora
głębokości oraz 15 m sze
2 x łącznik
i 6 m szerokości plus
(nowa część 2005 r.):
ŁO
LEWE SKRZYD
ści, panorama (tło):
kości, 2,80 m głęboko
podstawa: 6,00 m szero ści.
wysoko
6 m szerokości i 2,80
ŁO (nowa część 2006 r.): panorama (tło): 6 m
YD
RZ
PRAWE SK
,
ści i 2,80 m głębokości
podstawa: 6 m szeroko
i wynosi ok 600 m kw.
pk
szo
wierzchnia
po
ła
Ca
i.
ośc
sok
wy
0
2,8
i
e (tryptyk) to: 18
szerokości
łego żłóbka w Bazylic
ca
y
iar
zm
ro
e
zn
ec
Ostat
wny wraz z bocznyszerokości (ołtarz głó
m
32
az
or
ci
oś
sk
m wy
mi nawami.

Pierwsza
istotna modyfikacja betlejmeskiej
szopki w panewnickim kościele
miała miejsce w 1926 roku. Dodano wówczas kotarę z widokiem
Jerozolimy, co dodało kompozycji
dodatkowego efektu przestrzennego. W latach 30. XX w. powstał
ołtarz św. Antoniego i żłóbek został przeniesiony na lewą stronę

kościoła. W tym samym czasie
zmieniono scenerię tła z jasnego
nieba na nocny, gwieździsty nieboskłon. Ważny w historii stał się
1947 rok, gdy szopkę przeniesiono
do ołtarza głównego. W 2005 roku
scenografia rozszerzyła się na lewą
nawę, rok później na prawą i od
tego czasu betlejemska szopka
stanowi piękny tryptyk.

Żłóbek można odwiedzać i adorować od Bożego Narodzenia do dnia 2 lutego w godzinach otwarcia Bazyliki, czyli od 5.30 do 19.30.
Ruchoma i żywa szopka czynna jest w godz. 9.30 – 18.30 (dni powszednie) oraz 8.30 – 19.30 (niedziele).

Od 2003 roku w scenerię żłóbka
wplecione są sceny nawiązujące do
życia św. Franciszka z Asyżu. Było
już kazanie do ptaków (2003), jako
aluzja do obojętności ludzi wobec
zainteresowania Bożym Słowem
czy scena spotkania św. Franciszka z groźnym wilkiem w Gubio.
Święty doprowadził wówczas do
pojednania wilka z mieszkańcami
wioski, a drapieżnik na znak zgody
podał świętemu łapę, co stało się
symbolem pojednania i pokoju.
Tradycja nawiązywania do żywota
świętego z Asyżu kontynuowana
jest do dzisiaj.
Do budowy całej scenerii
żłóbka wykorzystuje się około
120 różnych figur mających do
150 cm wysokości, wykonanych
w drewna, gipsu i masy żywicznej
– ludzi, zwierząt oraz obiektów,
jak wiatraki, młyn, studnia, szyb

górniczy, domki, ogniska, drewniane ogrodzenie, choinki, itp.
Najstarsze z nich (pastuszek i kobieta z dzbanem), według ustnych
przekazów liczą już ok. 130 lat.
Ponadto wykorzystuje się
setki żarówek i ok. 2 km przewodów elektrycznych.
Franciszkanie, oprócz tradycyjnego żłóbka (szopki) w Bazylice organizują także tzw. “żłóbek
żywy”, czyli z udziałem żywych
zwierząt, co stanowi szczególną
atrakcję dla dzieci. Na terenie
ogrodu klasztornego można spotkać kucyki, owce, kozy, oślicę, bażanty, kaczki, kaczki miniaturki,
gęsi, indyki i gołębie. Przechodząc
od ruchomej stajenki do żywego żłóbka, można zatrzymać się
w „Herbarium Św. Franciszka”,
by napić się gorącego naparu
z ziół klasztornych.

Tegoroczny żłóbek powstał
przy współpracy Nadleśnictwa
Ustroń, które dostarczyło zielone
świerki oraz pracowni plastycznej
teatru Ateneum w Katowicach,
która przygotowała scenę spotkania św. Franciszka z sułtanem.
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Słodka strona świąt
Makówki
Do makówek niezbędne są
drożdżowe bułeczki, które można
upiec samemu (ok. 2 – 3 dni przed
przygotowaniem makówek) lub
kupić je w dobrej piekarni. Zamiennie może to być także chałka
lub sucharki.
Składniki:
1-1,5 litra mleka
½ kg zmielonego maku
25 dkg cukru
3 – 4 łyżek miodu (wg uznania
i smaku)
¾ kostki masła
½ kg bakalii (rodzynki, orzechy, morele, suszone figi i daktyle)
Przygotowanie:
Mak zalewamy wrzącą wodą.
Masło topimy z miodem. a następnie wlewamy do sparzonego

maku. Dodajemy cukier. Masa
makowa powinna być nie za
gęsta. Taką mieszankę stawiamy na małym ogniu, co jakiś
czas mieszając (nie można pozwolić aby masa się przypaliła).
Dodajemy bakalie i gotujemy
co najmniej 15 minut, by masa
nabrała odpowiedniej gęstości.
Chałkę lub bułeczki kroimy
na kromki, maczamy w mleku
i układamy na dnie misy, w której chcemy podać makówki na
stół. Pierwszą warstwę namoczonego pieczywa zalewamy
masą makową, na której układamy kolejne kromki moczone
w mleku. Ostatnią warstwą jest
zalewa makowa, którą można przyozdobić np. płatkami
migdałów. Tak przygotowane
makówki odstawiamy na kilka
godzin w chłodne miejsce.

Żywa szopka w śląskim
ogrodzie zoologicznym

Śląski ogród zoologiczny
zaprasza w okresie od 21 grudnia do 6 stycznia (z wyjątkiem
z Wigilii oraz Sylwestra) na
dodatkową atrakcję w postaci
– urządzanej już po raz czwarty

Moczka
Tradycyjne śląskie danie zwane
też często zupą piernikową lub...
bryją.
Składniki:
20 dkg suszonych jabłek
20 dkg suszonych śliwek
20 dkg suszonych gruszek
15 dkg suszonych moreli
40 dkg rodzynek
½ kg piernika do moczki (to
specjalny piernik, najlepiej zakupić w piekarni)
1 tabliczka gorzkiej czekolady
2 łyżki mąki
2 łyżki masła
cukier do smaku
2 litry kompotu (śliwkowego, agrestowego, z winogron
– wg. uznania. Można także
dodać po 1 l. z w ybranego
smaku kompotu).

Przygotowanie:
Piernik zetrzeć na tarce o grubych
oczkach i zalać 1 litrem kompotu,
gotować przez ok. 1 godzinę od czasu
do czasu mieszając, aż do uzyskania
jednolitej masy (ew. zalane kompotem pierniki pozostawić na noc,
a następnie utrzeć je mikserem).
Suszone owoce pokroić w małe
paseczki, namoczyć w wodzie
(przez ok. 6 godzin), a następnie
w tej samej wodzie gotować wraz
z pozostałymi bakaliami (rodzynki, orzechy, morele, daktyle itp. wg
uznania) aż do uzyskania miękkości.
Do gotującej się moczki dodajemy
piernik, dolewamy pozostały 1l.
kompotu, dodajemy pokruszoną
czekoladę i słodzimy do smaku.
Na koniec moczkę zaprawiamy zasmażką przygotowaną z mąki i masła,
całość zagotowujemy i odstawiamy
do schłodzenia, ponieważ moczkę
tradycyjnie podaje się na zimno.

– „żywej szopki”. W drewnianej
stajence ustawionej przy pawilonie dydaktycznym, znajdziemy
Świętą Rodzinę, której hołd składają Trzej Królowie. Postaciom
towarzyszy gromada zwierzaków

z chorzowskiego zoo – m.in.
osiołki, kózki i owieczki.
Specjalnie na ten świąteczny
okres obniżona została cena biletu
wstępu do chorzowskiego ZOO
(3 zł od osoby).
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, ciepła oraz obfitości
wszelkich dóbr.
Niech ta świąteczna radość,
spokój oraz poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy
2013 Rok.
Dyrektor Jolanta Kopiec,
pracownicy oraz mieszkańcy
Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego

Przełom roku z Filharmonią Śląską
Na cztery koncerty sylwestrowe zaprasza Filharmonia
Śląska. Odbędą się one w sali
koncertowej Akademii Muz ycznej i m. K. Sz y ma nowskiego, w Katowicach przy ul.
Zacisze 3, w sobotę 29.12.2012

Adam Szerszeń.

i niedzielę 30.12.2012 o godz.
17.00 i 20.00
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej dyrygować będzie
Mirosław Jacek Błaszczyk, a w partiach solowych wystąpią: Magdalena Idzik (mezzosopran) i Adam
Szerszeń (baryton). W programie
znajdą się znane i lubiane uwertury, walce, polki oraz arie z oper
i operetek. Impreza poprowadzi
Jacenty Jędrusik
Z kolei koncert noworoczny
odbędzie się w chorzowskim
Centrum Kultury w poniedziałek, 07.01.2013 o godz. 18:00.
Usłyszymy najpiękniejsze polskie
tanga, a muzykom filharmonii
tym razem towarzyszyć będzie
w partiach solowych znakomity

Magdalena Idzik.

skrzypek Krzysztof Jakowicz
i pianista Hadrian Filip Tabecki.
Koncert będzie okazją do Noworocznego spotkania Prezydenta
Chorzowa ze środowiskami twórczymi miasta.
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Po świątecznym obżarstwie większość z nas ma ten
sam problem. To zbędne kalorie, których chcemy się
jak najszybciej pozbyć. Pomóc może nam siłownia,
bieganie, czy squash.
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Już za parę dni usiądziemy
przy świątecznym stole, który
będzie nas kusił rozmaitymi smakołykami. I trudno w te dni nie
ulec pokusie. Rekordziści w czasie
Wigilii i świąt Bożego Narodzenia
potrafią każdego dnia zjeść nawet
ponad 5 tysięcy kalorii. Żeby te
kalorie spalić trzeba na przykład
biegać sprintem 4 godziny lub spędzić 12 godzin na siłowni! Mimo
to, coraz więcej osób zamiast odpoczynku wybiera aktywność fizyczną i chce jak najszybciej zrzucić zbędne kilogramy. Zwłaszcza,
że chcemy dobrze wyglądać już
w kreacji sylwestrowej. Musimy
jednak pamiętać, że nie stanie się
to od razu i potrzebne jest do tego,
jak największe zaangażowanie.
Ważna jest oczywiście też dieta,
ale taka, która jest sprawdzona
i bezpieczna dla naszego organizmu. W tym wypadku najlepsze
porady uzyskamy u dietetyka.

Wystarczą wygodne buty

Jeżeli chodzi o sport, to na
początek polecamy wybrać się
na siłownię lub na zajęcia fitness.
Początki nie są łatwe, ale efekty
osiągniemy tylko przy regularnym
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wysiłku fizycznym. – Jednorazowe
zrywy nic nie dadzą. Lepiej jest
ćwiczyć częściej, ale krócej, niż
przeprowadzać jednorazowo długi
trening. Dla osób, które wcześniej
nie ćwiczyły polecam zajęcia z aqua
aerobiku. Są to zajęcia z obciążeniem w odciążeniu. Nie obciążają
naszych stawów ani kręgosłupa. Na
takie zajęcia może chodzić prawie
każdy. Po kilku tygodniach aqua
aerobiku można zacząć chodzić na
ćwiczenia na sali i na siłownię. Pamiętajmy, aby chodzić na zmianę
na zajęcia siłowe i wytrzymałościowe. Pierwsze z nich kształtują naszą sylwetkę, drugie są nastawione
na spalanie tłuszczu – podkreśla
Monika Stefaniak, instruktorka
fitness.
Chociaż zimowa pogoda do
tego zdecydowanie nie zachęca,
najprostszy sport to bieganie,
do którego potrzebne są przede
wszystkim chęci oraz wygodne
buty. Trzeba jednak uważać, by na
początku nie przesadzić z intensywnością treningów. – Najpierw
najlepiej chodzić i poczuć jak zachowuje się organizm. W miarę
treningów można wprowadzać
truchty, jednak w ten sposób, by
nie doprowadzać do wyczerpania.
Cały czas trzeba czuć komfort
i przez kilka tygodni przyzwyczajać

ciało do ruchu – wyjaśnia Włodzimierz Gorlewski ze stowarzyszenia Pogoria Biega.
– Nie wyobrażam sobie, żeby świątecznego dnia nie zacząć od biegania.
Już nie mówię nawet o spalaniu zbędnych kalorii. Chodzi po prostu o lepsze
samopoczucie. To daje energię na cały
dzień i można sobie później pozwolić na
trochę więcej przy świątecznych potrawach.Oczywiściezimątensportwymaga
dużo więcej wysiłku, ale zawsze można
iść na bieżnię. Tam śnieg czy lód nie będą
nam już przeszkadzały –dodaje Marcin,
który regularni biega w Parku Śląskim.

Nordic walking,
a może squash?

Dobrą metodą jest również
coraz bardziej popularny w województwie śląskim nordic walking.
Przy tej aktywności fizycznej wystarczą tylko kijki i nauka prawidłowej techniki, która zazwyczaj
nie zabiera więcej czasu niż jedne
zajęcia z instruktorem. – Warto
uprawiać ten sport, ponieważ jest
idealny dla każdej grupy wiekowej.
Każdy może dostosować intensywność, czyli tempo marszu do swoich indywidualnych możliwości.
Nordic walking zwiększa spalanie
kalorii oraz poprawia stabilność
postawy podczas marszu. Powoduje również odciążenie stawów

Squash to dobry sposób na pozbycie się kalorii.

i aktywuje około 90 proc. masy
mięśniowej. Co więcej łagodzi
lub usuwa sztywność wokół barków i szyi. Jest także okazją do
towarzyskich spotkań i przy tym
naprawdę można się zmęczyć. Do
dziś wszystkim powtarzam, że po
pierwszym intensywnym marszu
poczują swoje pośladki i mięśnie
ramion, bo w tych grupach mięśniowych najczęściej pojawia się
to przyjemne uczucie zmęczenia
– wyjaśnia Szymon Słoma, instruktor nordic walking.
Jeżeli jednak ktoś nie ma ochoty
na wdychanie mroźnego powietrza,
może postawić na squasha. Wbrew
pozorom, to nie tylko odbijanie piłeczki od ściany. W tej grze liczy się
szybkość, wytrzymałość, ale przede
wszystkim refleks. – Squash to świetny
sposób na pozbycie się zbędnych kalorii,
bo godzina intensywnej gry naprawdę
potrafi dać w kość. Do tego bardzo szybko można się „wkręcić” w ten sport.

Zasady są na tyle proste, że już po
pierwszym wejściu na kort wiadomo
o co chodzi. Co najważniejsze, gra
w squasha daje dużo pozytywnych
emocji, a także pozwala wyładować
energię, chociażby po stresującym
tygodniu w pracy. Po świątecznym
obżarstwie taki trening powinien
być idealny – zaznacza Marcin
Szczepański, który od kilku lat
gra w squasha.
Tak naprawdę w zrzucaniu
zbędnych kilogramów po świętach
pomaga każda aktywność fizyczna, a nawet zwykły spacer. Jeżeli
więc znajdziemy więcej osób na
poświąteczne odchudzanie możemy zagrać w piłkę nożną, siatkówkę czy pójść razem na basen.
Najważniejsze jednak, żeby okres
świąteczny coraz rzadziej kojarzył
się z obżarstwem i pilotem w ręku.
Wtedy nasze samopoczucie będzie
na pewno lepsze i wyjdzie nam to
tylko na zdrowie.

A

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim partnerom, mieszkańcom Województwa Śląskiego
oraz sympatykom naszego przedsiębiorstwa życzymy,
aby te święta były dla Państwa czasem radości
i świętowania w gronie najbliższych,
a Nowy Rok niech będzie dla wszystkich czasem pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

W imieniu Pracowników i Zarządu GPW SA
Jarosław Kania
Prezes Zarządu

Fot:Jens Buurgaard Nielsen/Creative Commons

Spalamy świąteczne kalorie

… i Old Timers Garage
Na wyjątkowy koncert noworoczny zaprasza także znany
katowicki klub muzyczny Old
Timers Garage. Wystąpi trio,
składające się z solistów Operetki Śląskiej: sopranistka Ewa
Mierzyńska, baryton Andrzej
Smogór oraz akompaniująca
im na for tepianie Katarzyna Rzeszutek. W programie

Oto kalendarz najważniejszych imprez w styczniu:
19.01. – Bal Góralski w Koniakowie,
Gospoda „Pod Ochodzitą”
27.01 – Zawody Furmanów,
Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

Przeżyj magię sylwestrowej nocy w przepięknej, zimowej scenerii Zagronia!
Tę jakże czarodziejską podróż rozpoczniemy
w specjalnie zaaranżowanej Sali, gdzie gościć będziemy Zespół Muzyczny „Preludium”.
Pobudzająca zmysły degustacja trunków, wykwintne dania, spektakularna
eksplozja fajerwerków oraz punktualnie o północy wielkie odliczanie, uświetnione
kieliszkiem musującego wina!
Serdecznie zapraszamy!

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Czeka na państwa mnóstwo atrakcji!
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BIURO REKLAMY

Serdecznie zapraszamy
na wypoczynek
i białe szaleństwo
do urokliwej gminy Istebna!

usłyszymy arie i duety z operetek i musicali, m.in. z Balu
w Operze Heubergera, Tysiąca
i jednej nocy Straussa, Księżniczk i Czardasza Kalmana,
Perichola Offenbacha, Wesołej wdówki F.Lehara, My Fair
Lady Loewa.
Początek w sobotę, 5.01.2013 o
godz. 20:00.

Zmiana godzin pracy
Urzędu Skarbowego w Chorzowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie informuje o zmianach
godzin pracy Urzędu w miesiącu grudniu 2012 r.:
24 grudnia, Wigilia (poniedziałek)
od 7.00 do 15.00
Kasa czynna 
od 7.00 do 11.00
27 grudnia (czwartek)
od 7.00 do 18.00
Kasa czynna	
od 7.00 do 13.30
31 grudnia, Sylwester (poniedziałek)
od 7.00 do 15.00
Kasa czynna 
od 7.00 do 12.00
3 stycznia (czwartek)
od 7.00 do 18.00
Kasa czynna 
od 7.00 do 13.30

Na Święta prosimy przyjąć gorące życzenia:
Wiynsiujymy wóm w tym nowym roku
Ściynścio i zdrowio na kaźdym kroku
Cobyście tu w zgodzie zili
A wsieckigo kupa mieli
Hej kolynda, kolynda!
Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68, +48 33855 61 58; 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu

Ogłoszenia drobne
n WYNAJMĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, WOLBROM,
os. XX-lecia, tel. 660094824
n USTROŃ – ZAWODZIE, wygodne pokoje, wczasy,
weekendy tel.33 854 36 75 www.pokojeewa.net.pl
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32 494 33 57

dwa razy młodsza.. Jej chód był
wyzywający, aż do impertynencji.
Ona go pierwsza spostrzegła i nie
odwróciła oczu, gdy on skierował
na nią roztargniony lecz pewny
wzrok; coś zaszło w tej pierwszej
wymianie spojrzeń. Odczuła przelotną chęć, aby dotknąć jego wilgotnych, nieogolonych policzków.
On zdziwił się, że drgnęło w nim
pożądanie…
W rolach głównych wystąpią:
– Natalia Jesionowska, Grzegorz
Przybył, Michał Rolnicki i Maria Stokowska.

tel.

Teatr Śląski zakończy rok
premierą „Ostatniego tanga
w Paryżu”. Przedstawienie, w reżyserii Jacka Bakały odbędzie się
29.12.2012, na Scenie w Malarni.
Dwoje obcych sobie ludzi idących przez most, w tym samym
kierunku. Co za dziwny zbieg
czasu i okoliczności sprowadził ich
tutaj? On miał jastrzębi profil, arogancki i nieugięty nawet w przygnębieniu, bo płakał, wlokąc się
bez celu. Miał jakieś czterdzieści
pięć lat i w przystojnej twarzy coś
rozwiązłego. Dziewczyna była ze

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Ostatnie Tango na koniec

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

Wydarzenia kulturalne 11

www.kurierpolski24.pl
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solidnie

l parkietów
l desek
l schodów

697 143 799

12 Policja
Zaatakował
nożem ojca
Rodzinny dramat w Bytomiu,
gdzie syn podczas libacji alkoholowej zranił swojego ojca nożem.
17-latek może trafić na 10 lat do
więzienia.

www.kurierpolski24.pl

Zginął pod kołami ciężarówki
Młody mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy, kiedy najprawdopodobniej próbował przejść na drugą
stronę drogi.
Wypadek miał miejsce na Drogowej Trasie Średnicowej w Rudzie Śląskiej pomiędzy wiaduktem przy ulicy 1 Maja, a granicą
z Zabrzem. Mężczyzna poruszający się w miejscu niedozwolonym
został potrącony przez ciężarówkę. Z poważnymi obrażeniami
ciała został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. To już szósta
piesza ofiara śmiertelna w tym roku w Rudzie Śląskiej. Łącznie
na rudzkich drogach w 2012 roku zginęło osiem osób.

Tragiczny finał
poszukiwań
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu w Bytomiu-Łagiewnikach,
kiedy 17-latka odwiedzili rodzice. To
było rodzinne spotkanie suto zakrapiane alkoholem. Pomiędzy ojcem
i synem doszło do ostrej awantury.
Chłopak chwycił za nóż i zadał
ojcu cios w okolicę brzucha. Ranny
40-latek został zabrany do szpitala
i znajduje się pod opieką lekarzy.
W chwili zdarzenia mężczyzna miał
w organizmie ponad 3 promile alkoholu, natomiast jego syn ponad
promil. 17-latek przyznał się do
winy. Za spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu grozi mu
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zderzenie
z dzikiem
Do nietypowego wypadku
doszło w centrum Świętochłowic
przy ulicy Komandra. Kierująca
nie spodziewała się, że na jej drodze pojawi sporych rozmiarów
dzik.

W leśnym wąwozie natrafiono na zwłoki 50-letniej bielszczanki, której poszukiwano od
kilku dni. Ciało kobiety znalazł
jeden z myśliwych.

Mieszkanka Bielska-Białej wyszła z domu do pracy 28 listopada.
Kilka dni później jej samochód
odnaleziono w masywie leśnym
gminy Jaworze. Poszukiwania
zaginionej na tym terenie rozpoczęli policjanci z psem tropiącym,
ratownicy GOPR, strażacy i leśniczy. Do akcji włączyli się też
krewni i znajomi kobiety. Zwłoki
50-latki odnalazł myśliwy w wąwozie leśnym w Jaworzu Nałężu.
Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok, która dopiero pozwoli
wyjaśnić dokładną przyczynę
śmierci kobiety.

Śmiertelnie
pobicie
29-latka jechała fordem focusem w kierunku Góry Hugona,
kiedy nagle dzik wtargnął jej przed
maskę samochodu. Niestety, około 100-kilogramowe zwierzę nie
przeżyło zderzenia z pojazdem.
29-letniej mieszkance Katowic nic
się nie stało. Kobieta była trzeźwa.
Takich nietypowych wypadków
może być w śląskich miastach
coraz więcej. Zimą dziki często
odwiedzają śmietniki w pobliżu
domów, gdyż poszukują resztek
jedzenia. Leśnicy apelują, aby nie
wyrzucać jedzenia, ponieważ dziki
doskonale wyczuwają resztki pożywienia z dużej odległości.

W Łaziskach Górnych mężczyzna brutalnie pobił 30-letnią
kobietę. Grozi mu kara nawet 18
lat więzienia.

30-latki, który ją dotkliwie pobił.
Już kilkanaście godzin później
zatrzymano podejrzanego napastnika. 40-letni mężczyzna
usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, następstwem którego
była śmierć człowieka oraz zarzut
uszkodzenia ciała innej osoby.
Sąd zdecydował o tymczasowym
aresztowaniu podejrzanego na
3 miesiące. Grozi mu kara nawet
18 lat więzienia.

Trzy osoby z samochodu osobowego zostały ranne. Natomiast
kilkanaście osób podróżujących
autobusem linii nr 600 – mimo
silnego uderzenia – nie odniosło
żadnych obrażeń.

Rozbite
samochody
Skatował
7-letnie dziecko! w Zabrzu
Te wydarzenia wstrząsnęły mieszkańcami kamienicy
w centrum Knurowa. Tylko
dzięki pomocy sąsiadów udało
się zapobiec tragedii i zatrzymać
krewkiego 27-latka.

Chciał
zniszczyć obraz
Matki Boskiej
Mężczyzna rzucił żarówkami wypełnionymi czarną farbą
w obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Na terenie klasztoru Jasna
Góra, 58-latek obrzucił obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej
żarówkami wypełnionymi farbą.
Obraz jest cały, bo żarówki rozbiły
się na specjalnej szybie. Uszkodzona została za to rama obrazu.
Napastnik natychmiast został
zatrzymany przez jasnogórskich
strażników. 58-letni mężczyzna
usłyszał zarzuty uszkodzenia zabytku o szczególnym znaczeniu
dla kultury oraz obrazy uczuć
religijnych. Za to grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
Mieszkaniec Świdnicy został tymczasowo aresztowany.

Wypadek
autobusu

Mężczyzna przyszedł do
mieszkania byłej konkubiny
i wszczął awanturę. Pobił 7-letnie
dziecko. Mieszkaniec Knurowa był
bezwzględny. Kopał 7-latka i rzucał nim o ściany. Słyszący krzyki
i płacz dziecka jeden z sąsiadów
ruszył mu z pomocą, ale sam został zaatakowany. W tym czasie
sąsiadka wezwała policję, której
udało się zatrzymać agresywnego
27-latka. Grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Napad
w centrum
miasta
Trzej bandyci okradli pracownicę jednej z agencji finansowych. Ich łupem padło 2500
złotych. Złodzieje nie cieszyli się
jednak zbyt długo tą gotówką.

Trzy osoby trafiły do szpitala.
To efekt zderzenia w Katowicach
samochodu osobowego z autobusem linii nr 600.
W mieszkaniu w Łaziskach
Górnych zwłoki kobiety znaleźli
lokatorzy. Policjanci ustalili, że
prawdopodobnie kilka dni wcześniej odbywało się tam impreza.
Do mieszkania wszedł znajomy

W Katowicach na skrzyżowaniu ulicy Podhalańskiej z Normy
doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Według śląskiej
policji, kierowca fiata uno nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
autobusowi komunikacji miejskiej.

wracała od klienta, kiedy podbiegł do niej mężczyzna i wyrwał
jej foliową torbę. Znajdowały się
w niej dokumenty oraz 2500 złotych. 61-letnia kobieta na szczęście
nie ucierpiała i zapamiętała za to
rysopisy napastników. Dzięki
temu policjanci mogli zatrzymać
trzech mężczyzn w wieku 22, 23
i 28 lat. Najmłodszy z nich okradł
kobietę, a pozostali pomogli mu
w ukryciu łupu. Mężczyźni przebywają w areszcie. Grozi im do
pięciu lat więzienia.

Do napadu doszło wieczorem
w centrum Siemianowic Śląskich.
Pracownica agencji finansowej

To naprawdę cud, że nikt
w tym wypadku poważnie nie
ucierpiał. W wyniku wymuszenia pierwszeństwa czołowo
zderzyły się dwa samochody.

Do wypadku doszło przy
wjeździe z ulicy Mikulczyckiej na
Drogę Krajową nr 88 w Zabrzu.
40-letnia zabrzanka prowadząca
renault clio, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu hondzie civic,
którą jechał 22-latek. Kierujący
pojazdami zostali przewiezieni
do szpitala. Na szczęście, mimo
sporego zniszczenia samochodów,
kierowcy nie doznali poważnych
obrażeń. Po zbadaniu zostali zwolnieni do domów.

Tragiczny pożar
w Sosnowcu
W mieszkaniu w jednej
z kamienic w centrum miasta,
strażacy gaszący pożar znaleźli
5 ciał. Kolejne 4 osoby trafiły
do szpitala.
Pożar wybuchł w budynku
przy ulicy Modrzejowsk iej.
Ogień zauważono w mieszkaniu
na drugim piętrze. Strażacy, którzy zostali wezwani do gaszenia
pożaru podczas przeszukania
mieszkania zna leźli 5 cia ł.
W czasie akcji gaśniczej rannych
zostało dwóch strażaków, którzy
trafili do szpitala. Zostali porażeni prądem. Pomoc medyczna
okazała się także konieczna dla
dwóch lokatorów sąsiedniego
mieszkania. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią
przyczyną zaprószenia ognia.
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Wodnik
21.01. – 20.02.

Nie bądź zły, jeśli
okaże się, że jechałeś
na darmo. Nie masz obowiązku być „pod telefonem” przez
cały dzień, szczególnie teraz
przedświątecznie. Ustal z domownikami plan pracy – w ciągu tych kilku dni macie szansę
wykonać większość roboty – a
później wypoczynek!

Ryby
21.02. – 20.03.

Zrezygnuj wreszcie z bycia kimś, kto
wszystko wie lepiej. Nadarza się okazja nauczenia się czegoś od swoich
kolegów po fachu. To, czego dowiesz
się w poniedziałek może porządnie
namieszać i trudno będzie wrócić do
świątecznej atmosfery dni.

Baran
21.03. – 20.04.

Przygotuj się na
serię nieprzyjemnych
1

rozmów. Ktoś nie przyjmie do
wiadomości tego, że chcesz samodzielnie podejmować decyzje. Ten świąteczny, kulinarny
eksperyment pomoże nawiązać
kontakt z osobą interesującą
i atrakcyjną.

obdzwaniaj znajomych z propozycją spotkania – teraz należy im
się wytchnienie.

Rak
22.06. – 22.07.

W poniedziałek
będziesz musiał wstać
wcześniej niż zwykle, dlatego
przełóż tradycyjne spotkanie.
Jeszcze raz sprawdź, czy masz już
wszystkie wymagane dokumenty –
do środy zdążysz jeszcze parę spraw
załatwić – weź też pod uwagę, że
wielu chciałoby wreszcie odpocząć
i nieco pobyć ze swoimi bliskimi.

Byk
21.04. – 21.05.

Zaczyna się czas
wieczornych telefonów. Będziesz mieć wsparcie ze
strony Barana. Miły nastrój osiągniesz dzięki odgrzebanym starym znajomościom, które będzie
można pielęgnować w świątecznej
atmosferze przyszłych dni.

Lew
23.07. – 22.08.

Bliźnięta
22.05. – 21.06.

Potrzebna jest ci
umiejętność wypoczywania – wbrew pozorom nie chodzi tu o wyszukiwanie wygodnych
miejsc. Nie kupuj teraz proponowanych rzeczy – już niedługo ceny
będą jeszcze korzystniejsze. Tak
zawsze bywa w czasie tak zwanej
przedświątecznej gorączki.

Ok a ż e się , ż e
byliście bardzo oczekiwanymi gośćmi – to dobrze
wróży waszemu związkowi.
Powinieneś w piątek otrzymać
interesującą ofertę pracy – tu
dopiero zaczną się problemy. Nie
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Będziesz musiał
użyć f inansow ych
rezerw, żeby poradzić sobie ze
świątecznymi zakupami. Winnych nietrudno będzie znaleźć
– trudniej będzie uwolnić się od
ich wpływu. To, co przeżyjesz
w niedzielę pomoże ci jeszcze raz
stanąć na nogi.

Waga
23.09. – 23.10.

Wiele dobra spotkało cię ostatnio, nie
tylko ze strony bliskich, ale też
ze strony obcych ludzi. Trzeba
jakoś za te gesty podziękować.
W przyszłym tygodniu taka
możliwość zdarzy się przy okazji
innego spotkania.

Skorpion
24.10. – 22.11.

Po tym co zaszło,
powinieneś dobrze zastanowić się nad dalszą zgodą na taki

układ. Odłóż na później roztrząsanie
kto był – bardziej czy mniej – winien.
Teraz postaraj się pomóc innym, w ten
sposób spłacisz dawny dług wdzięczności – atmosfera tych dni sprzyja
takim działaniom.

Strzelec
23.11. – 21.12.

Możesz się tylko
cieszyć patrząc na
sprawy, które dzieją się wokoło.
Czwartkowe wydarzenia pomogą ci
zrozumieć wiele problemów. Zobaczysz siebie oczami innych – powaga
chwili pozwoli wam uchwycić tę nić
porozumienia.

Koziorożec
22.12. – 20.01

Wspólna wieczerza
będzie dobrym zwieńczeniem spędzonych pracowicie
dni. Postaraj się włączyć do przygotowań, a już na pewno podzielcie koszta pomiędzy wszystkich.
Bądź dobrej myśli, jeśli chodzi
o zdrowie Barana.

Od dzisiejszego numeru w naszym tygodniku ukazywać się będzie
krzyżówka. Zachęcamy do zabawy tym bardziej, że przed nami dużo
wolnego czasu. Rozwiązanie proszę przesłać na kartkach pocztowych
do 11.01.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski, ul. Roździeńskiego
188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami
wylosujemy pięć atrakcyjnych nagród. Rozwiązanie i listę laureatów
opublikujemy w 10 numerze Kuriera Polskiego.
POZIOMO: 1-bijący narząd, 5-poprzedza święta Bożego Narodzenia,
8-bez, 9-kajan, 11-uszczerbek, 12-rusałka wodna, 15-hiszpańska flota wojenna
Filipa II, 17-składnik czekolady, 20-forteca w Afryce Płn. 21-do załatwienia,
24-starorzymska pieśń żałobna, 25-tajniki, 28-obóz cygański, 29-drwina,
32-zarzewie pożaru, 33-tura, 36-ośmieszający utwór, 39-w starożytnym
Rzymie: gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42-bankructwo, 43-lewatywa,
45-bon, 46 –święto ku czci bogini ops, 47-konopie manilskie
PIONOWO: 1-kulig, 2-znak zodiaku, 3-antylopa, 4-największe góry w Europie, 5-meczet w Jerozolimie, 6-straż, 7-liście pietruszki, 10-rzeka w Francji, 13-rajd
Paryż-..., 14-miano, 16-boleń słodkowodny, 17-pokarm dla kanarków, 18-reguła,
19-miasto w Japonii, 21-lubieżnik, 22-odmiana korundu, 23-odmiana czegoś,
26-odmiana jabłek, 27-jezioro w Afryce, 30-jednostka podzialu administracyjnego
w Iranie, 31-pierwiastek chemiczny, 34-ustawowa przerwa w pracy, 35-indyjski
ptak, 37-mitologiczna grecka bogini mądrości, 38-gatunek papugi, 40-termin,
41-wpada do łuzy, 44-gatunek sardynki.

Sponsorem krzyżówki jest

15
33

Panna
23.08. – 22.09.

47
16

SZOPKA BETLEJEMSKA
POZIOMO: 1-BIJĄCY NARZĄD,5-POPRZEDZA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA,8-LILAK,9-KAJAN,11-

14 Motoryzacja

Krótko
n Dacia Lodgy zdobyła nagrodę „Trophée de L’Argus” w kategorii
samochodów rodzinnych. Podstawowymi kryteriami branymi pod
uwagę był stosunek ceny do przestronności i wyposażenia, koszt
utrzymania w przeliczeniu na kilometr, niespotykany w tej kategorii
(0,25 EUR na kilometr na podstawie 25 000 km rocznie w ciągu trzech
lat) oraz wartość końcowa. O nagrodę mogły ubiegać się modele, które
weszły na rynek w 2012 r.
Lodgy oferowana jest w wersji z 5 i 7 miejscami. Przestronność,
a dokładniej 2 miejsca w trzecim rzędzie, modularność i objętość
bagażnika (aż do ponad 2 600 l) stanowią główne atuty tego modelu.
W Polsce ceny tego auta rozpoczynają się od 37 900 zł.
n Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zdecydowanie odrzucił pomysł, by – wzorem wielu krajów zachodnich –
wprowadzić w Polsce program dopłat do zakupu nowych samochodów.
Wypowiedź ministra wiązała się z informacją, że tyski Fiat Auto Poland
planuje zwolnienie ok. 1,5 tys osób. Dodał on, że „jeżeli państwo będzie
wspierać przemysł motoryzacyjny, to raczej produkcję, a nie sprzedaż”.
n Toyota liva, to pięciodrzwiowa wersja modelu etios, która produkowana
jest do sprzedaży w Indiach. Ciekawostką jest fakt, że większa część
reklamowego klipu hinduska ekipa nakręciła w Krakowie. Co więcej,
toyota liva nie jeździła po stołeczno-królewskim grodzie Kraka, a dopiero
później została komputerowo wmontowana w zabytkowe uliczki miasta.
n Kia pro_cee’d drugiej generacji została kolejnym samochodem
marki Kia, wyróżnionym prestiżową nagrodą IF Award za wyjątkową
stylizację i design. Auto, którego debiut rynkowy nastąpi w pierwszym
kwartale 2013 roku jest laureatem w kategorii „Transportation Design”
i zostało wyróżnione spośród ponad 3000 produktów pochodzących
z 48 krajów całego świata. Przedmiotem oceny jury złożonego z trzydziestu przedstawicieli różnych gałęzi przemysłowych była jakość
designu, standard wykonawstwa, a także poziom innowacyjności oraz
funkcjonalność i bezpieczeństwo zgłoszonych projektów. Oficjalne
wręczenie statuetek IF Product Design Awards odbędzie się 22 lutego
przyszłego roku podczas „Munich Creative Business Week”, a wszystkie
wyróżnione projekty pokazane zostaną publicznie na Wystawie IF
Design w Hanowerze 5-9 marca 2013 roku.
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Maserati
na Nowy Rok

Maserati quattroporte 2013.

Maciej Rzońca
Samochody włoskiej marki
Maserati należą od lat do kategorii
ekskluzywnych pojazdów dla... po
prostu majętnych. Co więcej, nie są to
najdroższe modele w tej klasie. Nowe
maserari quattroporte (o którym
poniżej) kosztuje nie więcej niż 120
tys brytyjskich funtów. Natomiast
jest wielu innych producentów (np.
Bentley, Rolls-Royce, Bugatti), których
samochody kosztują setki tysięcy (a

nierzadko powyżej miliona)euro.
Firmy te mają się świetnie, a klienci
oczekują cierpliwie na swój samochód
nawet więcej niż rok...
I w tym miejscu chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom Kuriera
Polskiego – z okazji świąt Bożego
Narodzenia oraz Noworocznie – by
w 2013 roku udało im się zrealizować
motoryzacyjne marzenia. Pojawił się
w internecie nieco gorzki w wymowie dowcip obrazkowy, na którym
pokazana jest najnowsza „wypasiona

bryka”, np. z logo BMW z podpisem:
„Polacy już wiedzą, czym będą jeździli
za 10 lat!”. Życzę więc sobie i wszystkim kierowcom w naszym kraju, by
w końcu było nas stać na kupowanie
nowych czy prawie nowych samochodów, by średnią wieku zarejestrowanych u nas pojazdów można było
określić jako kilka, a nie kilkanaście
lat, jak jest obecnie.
Powróćmy do potencjalnego prezentu pod choinką. Nowe maserati
quattroporte oferowane jest z silnikiem V8 o pojemności 4,7 litra i mocy
ponad 450 KM. Jednostka napędowa
(dostarczana przez Ferrari) połączona
jest z automatyczną skrzynią biegów.
W przyszłości mają pojawić się też
odmiany V6 i V8 z doładowaniem,
a nawet odmiana wysokoprężna. Na
razie napędzana jest tradycyjnie tylko
tylna oś. W nieodległych planach jest
(w opcji) napęd na cztery koła.
Wewnątrz pełen luksus – bo
w końcu to nie rasowy samochód
sportowy – a więc sporo skóry, komfortowe fotele, urządzenia pokładowe
obsługiwane za pomocą wyświetlacza
dotykowego, doskonały system audio.
O takim aucie warto marzyć...

Octavia w nowej odsłonie

Rinspeed ciągle zaskakuje
Szwajcarska firma motoryzacyjna Rinspeed od lat zaskakuje
swymi futurystycznymi projektami, które prezentowane są podczas
najważniejszych na świecie targów
motoryzacyjnych, m. in. w Genewie, Frankfurcie czy Paryżu.
Prezentowała już np. pojazdy z panelami solarnymi czy pływające
jak amfibia.
Podczas najbliższego salonu
samochodowego w Genewie
(marzec 2013) Rinspeed przedstawi wizję środka transportu
przyszłości, który ze względu na
swoje niewielkie rozmiary będzie
wykorzystywany głównie na
ulicach zatłoczonych miast. Za
projekt zabrał się sam szef firmy
Frank Rinderknecht.
Rinspeed microMAX – bo
taką otrzymał nazwę – mierzy zaledwie 3,6 metra długości, jednak

ma aż 2,2 metra wysokości, co
umożliwia stworzenie niecodziennej kabiny pasażerskiej, w której
pasażerowie podróżują na stojąco.
Wnętrze pomieści tym samym
kierowcę, trzech dorosłych pasażerów oraz wózek dziecięcy lub
wózek z zakupami. Podobnie, jak
w przypadku większości pojazdów
koncepcyjnych tej firmy, źródłem
napędu jest silnik elektryczny.
(MRz)

Od 2009 roku skoda octavia
jest najchętniej kupowanym samochodem w Polsce. To jednocześnie
„flagowy” model tego czeskiego
producenta, należącego do koncernu Volkswagena, którego trzecia
generacja trafia właśnie do salonów sprzedaży.
W porównaniu z poprzednikiem nowa octavia jest o 90
mm dłuższa i 45 mm szersza,
a rozstaw osi zwiększył się o 108
mm. Spadła natomiast o ok. 100
kg masa auta, a pojemność bagażnika powiększyła się aż do 590
l. Po raz pierwszy w tym modelu
pojawiła się dwustronna wykładzina bagażnika oraz skrobaczka
do szyb umieszczona w pokrywie
od wlewu paliwa. Ponadto liczne
schowki i haczyki, specjalne miejsce na kamizelkę odblaskową, czy
praktyczny pojemnik na odpadki
pomogą zachować wnętrze auta
w czystości.
Octavia oferuje szereg innowacyjnych technologii, dotychczas
znanych głównie z samochodów
klasy wyższej. Aktywny tempomat z automatyczną regulacją
odstępu (Adaptive Cruise Control) utrzymuje stałą odległość

do poprzedzającego pojazdu,
a funkcja Intelligent Light Assistant automatycznie dostosowuje
pracę świateł drogowych. Ponadto,
kierowca ma możliwość wyboru
profilu jazdy i dopasowania go do
własnych wymagań (Drive Set up).
Ważnym elementem przy projektowaniu nowej skody był aspekt
bezpieczeństwa. Kontrola odstępu
z funkcją awaryjnego hamowania,
asystent pasa ruchu, hamulec antykolizyjny, funkcja wykrywania
zmęczenia i inne zabezpieczenia
uaktywniające się podczas wypadku, zapewnią ochronę pasażerom w każdych warunkach.
Ponadto, nowa octavia może być

wyposażona aż w 9 poduszek
powietrznych, w tym poduszkę
chroniącą kolana kierowcy i tylne,
boczne poduszki powietrzne.
W samochodzie dostępne są
cztery nowoczesne silniki benzynowe TSI, a także cztery jednostki
wysokoprężne TDI. Niestety, octavia GreenLine z silnikiem 1.6
TDI i mocy 110 KM, która będzie
zużywać zaledwie 3,4 l paliwa na
100 km, a także wersja zasilana
gazem, zostały przewidziane na
późniejszy okres. Samochód dostępny będzie zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i z przekładnią automatyczną typu DSG
(MRz)
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Górnik i Ruch na dwóch biegunach

Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Sezon 2012/2013 jest już na półmetku. Prawdziwą rewelacją rundy
jesiennej jest na pewno Górnik Zabrze. Adam Nawałka – najdłużej pracujący trener w ekstraklasie – stworzył
w Zabrzu zespół, który jest w stanie
rywalizować z najlepszymi.

Europejskie puchary
w Zabrzu?
Drużyna jest konsekwentnie budowana od trzech lat i szkoleniowiec
doskonale wie, jak mimo kłopotów
finansowych przygotować piłkarzy do
sezonu. – Odkąd awansowaliśmy do
ekstraklasy, z sezonu na sezon gramy
coraz lepiej. Nigdy nie wiadomo jak to
będzie wyglądało przed startem, ale
myślę, że praca, którą tutaj wykonujemy przynosi efekty. Mamy solidny i poukładany zespół – podkreśla Mariusz
Magiera, obrońca zabrzan. Wystarczy
dodać, że Górnik przegrał w lidze
tylko raz oraz osiągnął swój najlepszy
wynik punktowy w najwyższej klasie
rozgrywkowej od 19 lat, kiedy to zabrski zespół walczył o mistrzostwo
Polski. – Runda jesienna była dla
nas bardzo udana. To efekt ciężkiej
pracy w okresie przygotowawczym
i w trakcie rozgrywek. Piłkarze byli
cały czas świetnie przygotowani do
gry mentalnie mimo trudnej sytuacji
ekonomicznej. Dorobek 28 punktów
to bardzo zadowalający rezultat, biorąc
pod uwagę fakt, że zarząd postawił
przed drużyną cel w postaci stabilnej
pozycji w tabeli. Nikt nie wpadnie
jednak w euforię, nie możemy stracić
czujności, bo za nami dopiero połowa
sezonu. Do rundy rewanżowej przystąpimy w pełni zmotywowani – mówił
po ostatnim meczu z Lechią Gdańsk,

Adres redakcji
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Adam Nawałka. Pytanie tylko, w jakim składzie, bo chętnych na piłkarzy
z Zabrza nie brakuje. Prejuce Nakoulma i przede wszystkim Arkadiusz Milik, to nazwiska najbardziej pożądane
na rynku transferowym. Ten drugi
najprawdopodobniej wzmocni Bayer Leverkusen. Wysokie notowania
mają także Łukasz Skorupski, Adam
Danch, Aleksander Kwiek czy Paweł
Olkowski. Jeżeli jednak dotychczasowy skład zostanie utrzymany, wtedy
wiosną pojawi się realna szansa na grę
w europejskich pucharach.
W środku stawki znajdziemy za
to Piasta Gliwice. Siódme miejsce po
rundzie jesiennej to dla beniaminka
bardzo dobry rezultat. Podopieczni
Marcina Brosza byli chwaleni przede
wszystkim za widowiskowy styl gry.
Czasami kończyło się to bolesną porażką, jak z Lechem Poznań 0:4, ale
pozwoliło też sprawić niespodziankę,
kiedy Piast pokonał Śląsk Wrocław
3:1. – To wynik dobry, bo chyba nie
zdarzyło się w historii ekstraklasowej Piasta mieć takiego dorobku po
jesieni. Nie wygrywaliśmy spotkań
przypadkowo, zdobywaliśmy wiele
bramek i byliśmy skuteczni, ale to nie
jest tak, że gra jest perfekcyjna. Wiemy
co trzeba poprawić. Mamy okres przygotowawczy, a z taką zaliczką możemy
go przepracować ze spokojem. Mamy
22 punkty i spokojniejszy okres, ale to
pozorny spokój. Jesteśmy ambitnymi
ludźmi i klubem, więc chcemy coś
więcej. Wielu mówiło, że może tu nie
pasujemy, ale kolektywem pokazaliśmy
na co nas stać i że awans do elity nie
był przypadkiem – mówi Tomasz Podgórski, kapitan Piastunek. Gliwiczanie
powinni bez problemów utrzymać
się w ekstraklasie, a trener Brosz już
w styczniu uda się na staż do... Realu
Madryt. Tam przez dwa tygodnie
będzie mógł podpatrywać warsztat
pracy samego Jose Mourinho.
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Drużyny z województwa śląskiego
ze zmiennym szczęściem
rywalizowały w ekstraklasie.
Spokojna zima czeka na piłkarzy
w Zabrzu i Gliwicach, a gorąca
atmosfera będzie towarzyszyła
przygotowaniom w Chorzowie
i Bielsku-Białej.

W rundzie jesienne Górnik zostawiø Ruch daleko w tyle.

Nie ma Fornalika,
nie ma wyników
Portugalski trener na pewno
przydałby się w Chorzowie, gdzie
w tym roku kibice przeżywają prawdziwą huśtawkę nastrojów. Ruch
w poprzednim sezonie świętował
wicemistrzostwo Polski i grał w finale
krajowego pucharu, a w tym znajduje się tuż nad strefą spadkową. Po
odejściu Waldemara Fornalika do
reprezentacji Polski, klub nie może
wrócić na właściwe tory. Po falstarcie
w lidze oraz klęsce w europejskich
pucharach szybko pożegnano Tomasza Fornalika i zatrudniono Jacka
Zielińskiego. Na początku wydawało
się, że nowy szkoleniowiec znalazł
sposób na poprawę gry Niebieskich,
ale w ostatnich pięciu spotkaniach
zawodnicy z Chorzowa zgromadzili
tylko jeden punkt. – Ocena nie może
być pozytywna, skoro mamy tylko 15
punktów i zajmujemy w tabeli trzecie
miejsce od końca. Graliśmy jesienią
poniżej oczekiwań, więc zimą trzeba
się dobrze przygotować do wiosennych
zmagań. Musimy się podnieść i odrobić
kredyt zaufania u naszych kibiców.
Zapewniam, że mamy o co grać na
wiosnę – zaznacza trener Ruchu
Chorzów. Przy Cichej wszyscy więc
liczą, że tak słaba runda nie może się
już powtórzyć i wiosną Ruch szybko
zapewni sobie utrzymanie, a przy okazji znów zajdzie wysoko w Pucharze
Polski.
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Brak pewności oraz jakości jest widoczny
i musimy coś w przerwie zimowej w tej
formacji zmienić. Szkoda tych punktów,
bo mogliśmy w nieco lepszych nastrojach
spędzić święta. Mamy dziewięć punktów
straty do bezpiecznej strefy i piętnaście
kolejek, by tę stratę zniwelować. Ja wierzę
w utrzymanie i mam nadzieję, że chłopcy
też – oznajmił Marcin Sasal. W tym
wypadku wiara może nie wystarczyć,
ponieważ ligowy los klubu z Bielska-Białej wydaje się być już przesądzony.
Teraz kibiców czeka długa przerwa.
Piłkarze ekstraklasy rozgrywki wznowią dopiero pod koniec lutego. Emocji
na Śląsku na pewno nie zabraknie, bo
już w pierwszym meczu rundy rewanżowej Górnik zmierzy się z Piastem.

Najgorzej w tabeli wygląda sytuacja
Podbeskidzia Bielsko-Biała. Górale wygrali tylko raz i strata do bezpiecznego
miejsca wynosi aż 9 punktów. Gry
zespołu nie poprawili ściągnięci już
w trakcie rundy doświadczeni Dariusz
Pietrasiak i Ireneusz Jeleń. Szczególnie
zawiódł ten drugi. Miał sprawić, że
Podbeskidzie znów zacznie wygrywać, ale były piłkarz Auxerre i Lille nie
zdobył żadnej bramki. Nie pomogła
też zmiana na stanowisku trenerskim,
gdzie Roberta Kasperczyka pod koniec
października zastąpił Marcin Sasal.
Szkoleniowiec żałuje przede wszystkim punktów straconych w ostatnich
minutach meczu z Widzewem Łódź,
który zakończył się remisem. – Przełamanie było bardzo blisko, ale cały czas

Tabela Ekstraklasy po rundzie jesiennej
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zespół

Legia Warszawa
Lech Poznań
Polonia Warszawa
Górnik Zabrze
Śląsk Wrocław
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok
Zagłębie Lubin
Wisła Kraków
Korona Kielce
Ruch Chorzów
Podbeskidzie B.-Biała
GKS Bełchatów

mecze

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

bramki

32
20
27
23
24
21
21
16
17
17
18
14
12
13
16
10

14
14
13
11
20
18
24
16
19
17
17
22
18
22
29
27

punkty

33
29
28
28
26
23
22
21
21
19
18
18
16
15
6
6

PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowice 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: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

#

20 13
w w w . k u r i e r p o l s k i 2 4 . p l

pn.
31
7
14
21
28

pn.
1
8
15
22
29

pn.
1
8
15
22
29

#

pn.
30
7
14
21
28

wt.
1
8
15
22
29

wt.
2
9
16
23
30

wt.
2
9
16
23
30

styczeń

śr. czw. pt. sob. nd.
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 1
2
3

kwiecień

śr. czw. pt. sob. nd.
3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
1
2
3
4
5

lipiec

śr. czw. pt. sob. nd.
3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 1
2
3
4

październik

wt.
1
8
15
22
29

śr. czw. pt. sob. nd.
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 1
2
3

www.zagron.org

luty

marzec

pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd.

pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd.

28
4
11
18
25

25
4
11
18
25

pn.
29
6
13
20
27

pn.
29
5
12
19
26

pn.
28
4
11
18
25

29
5
12
19
26

wt.
30
7
14
21
28

wt.
30
6
13
20
27

wt.
29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
1

2
9
16
23
2

3
10
17
24
3

maj

śr. czw. pt. sob. nd.
1
2
3
4
5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 1
2

sierpień

śr. czw. pt. sob. nd.
31 1
2
3
4
7
8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 1

listopad

śr. czw. pt. sob. nd.
30 31 1
2
3
6
7
8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 1

pn.
27
3
10
17
24

pn.
26
2
9
16
23
30

pn.
25
2
9
16
23
30

26
5
12
19
26

wt.
28
4
11
18
25

wt.
27
3
10
17
24
1

wt.
26
3
10
17
24
31

27
6
13
20
27

28
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

czerwiec

śr. czw. pt. sob. nd.
29 30 31 1
2
5
6
7
8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

wrzesień

śr. czw. pt. sob. nd.
28 29 30 31 1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
2
3
4
5
6

grudzień

śr. czw. pt. sob. nd.
27 28 29 30 1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
1
2
3
4
5

