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W skrócie z 
Akt oskarżenia  
w sprawie tragedii w Kozach
Prokuratura w Bielsku-Białej zakończyła 
śledztwo w sprawie tragicznego wypadku 
na przejściu dla pieszych w Kozach. 10 paź-
dziernika 2012 roku samochód potrącił 
przechodzących przez przejście dwóch 
chłopców. Obaj zginęli. Bielska prokuratu-
ra przygotowała akt oskarżenia przeciwko 
Karolinie Z. 21-latce zarzuca się, że prowa-
dziła samochód pod wpływem amfetaminy. 
Zarzuty obejmują także złamanie zasad 
ruchu drogowego, bo kobieta miała jechać 
z nadmierną prędkością. Mimo zażytej am-
fetaminy w opinii biegłych w chwili wypadku 
była w pełni poczytalna. Grozi jej 12 lat wię-
zienia. Kobieta zdaniem śledczych jechała 
zbyt szybko. Wskazano, że kierowca po 
zażyciu amfetaminy jest nadmiernie pobu-
dzony, co może skutkować nie tylko zbyt 
ryzykowną i szybką jazdą, ale i przekonaniem 
o własnych umiejętnościach za kierownicą. 
Karolina  Z. zbliżając się do oznakowanego 
przejścia dla pieszych nie zachowała na-
leżytej ostrożności. Kobieta miała zacząć 
hamowanie dopiero, kiedy zobaczyła dzieci 
tuż przed maską. Chłopcy przechodzili przez 
przejście dla pieszych prawidłowo. 21-latka 
nadal przebywa w tymczasowym areszcie.

Rozbiórka spalonego kościoła
Spalona konstrukcja dachu kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach 
jest rozbierana. Dach świątyni strawił pożar, 
który gasiło 30 jednostek straży pożarnej. 
Zaraz po ugaszeniu ognia było wiadomo, 
że konstrukcja dachu nadaje się tylko do 
rozbiórki. Na szczęście sam budynek jest 
zbudowany z kamienia i nie ucierpiał w ogniu. 
Jednak trzeba rozebrać zgliszcza dachu i za-
bezpieczyć świątynię do czasu odbudowy. 
Na razie wierni modlą się w orzeskim domu 
kultury. Rozbiórka, zabezpieczenie konstruk-
cji kościoła i odbudowa zniszczeń może 
pochłonąć nawet kilka milionów złotych. 
Dokładny koszt prac oszacują rzeczoznawcy. 
Wierni orzeskiej parafii mają nadzieję, że uda 
się to zrobić jak najszybciej. Tym bardziej, że 
pomoc napływa już z wielu miejsc. W kościo-
łach archidiecezji katowickiej prowadzona 
była zbiórka środków na odbudowę znisz-
czonego kościoła. O materialną pomoc dla 
orzeskiej parafii prosił także w specjalnym 
liście odczytywanym wiernym metropolita 
górnośląski, abp Wiktor Skworc. Do rozbiórki 
jest nie tylko spalony dach, ale i strop. Trzeba 
także zabezpieczyć mury, witraże i kościelne 
organy. Odbudowa kościelnego dachu ruszy 
prawdopodobnie wczesną wiosną. Ma być 
taki sam jak oryginalny dach, bo budynek 
kościoła jest wpisany do rejestru zabytków.

Studenci dla zwierząt
Serca mają równie wielkie jak umysły. Stu-
denci z Uniwersytetu Śląskiego udowodnili 
to już po raz drugi, zbierając dary i pieniądze 
na rzecz zwierząt ze śląskich schronisk. Przy 
okazji pobili swój zeszłoroczny rekord. W dru-
giej edycji dobroczynnej zbiórki, żakom z UŚ 
udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych oraz 
tonę suchej karmy, ryżu, puszek i makaro-
nu. To wszystko, czego na co dzień brakuje 
w schroniskach dla zwierząt. Studenci za-
chęcali swoich kolegów z uczelni do wzięcia 
udziału w zbiórce przez dwa tygodnie. Robili 
to na tyle skutecznie, że pobili wynik swojej 
poprzedniej zbiórki. Studentom w zbieraniu 
pieniędzy i darów pomagały także licea z Ka-
towic, Chorzowa i Sosnowca. Oprócz karmy 
czy gotówki zebrano także koce i pościel. 
Teraz dary zostaną rozdzielone pomiędzy 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ka-
towicach, Sosnowcu, Pszczynie i Tychach.

Droższe bilety, mniejsza 
sprzedaż. W ubiegłym roku KZK 
GOP sprzedał o ponad 7 mln 
biletów jednorazowych i okre-
sowych mniej. Władze związ-
ku tłumaczą, że pasażerowie 
przesiedli się do samochodów. 
Nie tłumaczą jednak dlaczego. 
A odpowiedź jest prosta: kolejne 
podwyżki cen biletów i taryfa 
niedostosowana do potrzeb pa-
sażerów. KZK GOP spadkiem ich 
liczby za bardzo się nie przejmu-
je, bo dziurę w budżecie załatają 
gminy zrzeszone w związku.

Na początku każdego roku 
pasażerowie muszą być gotowi 
na wyższe ceny biletów. – Drogie, 
ale to nie ode mnie zależy. Płacę, 
ale lepiej płacić za bilet niż kary 
– mówi Małgorzata Mierczak. 
Jednak  kary, mimo że coraz 
surowsze, nie wszystkich odstra-
szają. – Wczoraj jeździłem na linii 
numer siedem, to była kontrola 
i złapali dużo gapowiczów. Pyta-
łem kontrolerów jak to wygląda, 
to mówią, że strasznie dużo jest 
takich osób – opowiada Zbigniew 
Bajor, kierowca autobusu.

Rosnącej liczby zwolenników 
jazdy na gapę nie zatrzymał na-
wet nałożony na kierowców auto-
busów nakaz wpuszczania pasa-
żerów tylko przednimi drzwiami. 
Tylnymi drzwiami z kasy KZK 
GOP wychodzą miliony. Tylko 

w ubiegłym roku sprzedano aż 
o 3,5 mln biletów jednorazowych 
mniej niż rok wcześniej, i o 3,7 
mln mniej okresowych. – Nie 
można doszukiwać się prostego 
przełożenia wyłącznie ceny biletów 
na sprzedaż. Oczywiście są jednym 
z czynników – stwierdza Anna Ko-
teras, KZK GOP. Cena choć czyn-
nikiem jest jednym, to dla wielu 
najważniejszym. A od marca bilety 
jeszcze zdrożeją. Jednorazowe o 20 
groszy, miesięczne o 10 zł. To w 
obliczu rosnących cen paliwa nie-
wiele – przekonują przedstawiciele 
KZK GOP. To co płaci pasażer, to 
jest tak naprawdę niecała połowa 
realnego kosztu przejazdu. Za 

resztę płacą gminy. Czyli znów 
wszyscy podatnicy i to nawet ci, 
którzy z transportu miejskiego nie 
korzystają. – Stawki, które odpro-
wadzamy do KZK GOP wyliczane 
są na podstawie algorytmów, które 
zawierają m.in. wpływy z biletów, 
ale też wozokilometry – tłumaczy 
Bartosz Matylewicz, Urząd Miasta 
w Dąbrowie Górniczej.

Najwięcej wozokilometrów, 
oprócz Zagłębia, wyraźnie na-
bijają Katowice. W tym roku do 
wspólnej kasy KZK GOP stolica 
Górnego Śląska przekaże ponad 
80 mln zł. Niemal o połowę mniej 
Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza 
32 miliony, o siedem milionów 

mniej Gliwice. – Szukamy tych 
racjonalizacji, optymalizacji. Tak, 
aby tym uzupełnić braki finanso-
we KZK GOP, a nie dodatkowym 
wpływem z budżetu miasta Kato-
wice – zaznacza Maciej Biskupski, 
Urząd Miasta w Katowicach. Ta 
już wprowadzana przez KZK 
GOP racjonalizacja w wielu 
uderza, bo szukając oszczęd-
ności, najpierw tnie się połą-
czenia. – Oczywiście w dłuższej 
perspektywie to się odbije na 
wszystkich przewoźnikach . 
Obecnie mowa jest o obniżeniu 
ilości wykonywanych kilome-
trów o 1,7 proc., to jest ryzyko, 
które kalkulujemy – oznajmia Pa-
weł Cyganek, PKM w Katowicach.

W tej kalkulacji najwięcej jed-
nak traci sam pasażer. Aleksandra 
Plachky z Katowic właśnie dowie-
działa się, że od lutego z rozkładu 
jazdy na jej osiedlu wypadnie linia 
12. To jedyny autobus niskopod-
łogowy, którym wraz z dziec-
kiem mogła dostać się do centrum. 
– Likwidują autobusy, nie robią nic. 
Nie unowocześniają nic, a cały czas 
cenę podnoszą. Marcowa podwyżka 
w tym roku ma być jedyną. Tyle 
zapowiedzi, bo w ubiegłym roku 
mimo że bilety zdrożały o siedem 
proc., w kasie KZK GOP na koniec 
roku zabrakło 17 mln zł. Milionów, 
które do wspólnej kasy wyłożyć mu-
siały gminy.

Pomysł jest ciekawy, bo i cie-
kawych miejsc w tym mieście nie 
brakuje. Tyle, że lata zaniedbań 
zrobiły swoje. Jedna z fundacji 
tworzy Cyfrową Bibliotekę By-
tomskiej Architektury. W inter-
netowej bazie znajduje się ponad 
50 miejsc. Mieszkańcy patrzą na 
to raczej sceptycznie, ale pomy-
słodawcy odpowiadają, że na po-
czątek to oni sami muszą zmienić 
sposób myślenia o mieście.

Dla  koneserów bytomskie 
kamienice to architektoniczne 
perełki, ale ich mieszkańcom do 
zachwytów daleko. Bytom – kiedyś 
podziwiany, dziś w wielu miejscach 
zrujnowany. – Ja mieszkam tutaj od 
53 lat, to jeszcze ten Bytom wtedy 
jakoś wyglądał, ale teraz to już jest 
dno, kompletne dno – uważa Jerzy 
Silski, mieszkaniec Bytomia. Dno 
pogłębiają szkody górnicze. Stan 
kamienic z każdym rokiem jest 
coraz gorszy. Tylko w 2012 w sa-
mym centrum wyburzono ich aż 
siedem. – Sypią się budynki, tutaj 
wielokrotnie były wzywana straż 
pożarna. Balkony się sypią, piwnice 
są zalane – dodaje Agnieszka Góra, 

mieszkanka Bytomia.
Zalane mieszkanie, grzyb na 

ścianach, brak światła w kuchni 
i grożący zawaleniem sufit. Tak 
mieszkają Lidia i Małgorzata Mu-
siał. Lokatorki przestały płacić część 
czynszu, bo od roku nieskutecznie 
prosiły o remont.  – Za kuchnie, po-
kój, przedpokój i wszystkie pomiesz-
czenia, które zostały zalane uważam, 
że byłoby głupotą płacić, więc płacę  
połowę czynszu – mówi Małgorzata 
Musiał, mieszkanka Bytomia. Po 
naszej interwencji mieszkanie ma 
zostać wyremontowane w kwietniu, 
pod warunkiem, że lokatorki uregu-
lują prawie 5000 złotych zaległości. 
Wizerunek miasta chcą odbudować 
pomysłodawcy Cyfrowej Biblioteki 
Bytomskiej Architektury. Ich zda-
niem kamienice mają dużą wartość 
zabytkową. Awangarda połączona 
z utopijnymi wizjami – mówią 
mieszkańcy. Kamienice prezento-
wane są na stronie internetowej. 
W bazie są informacje o ponad 
50 budynkach. Autorzy pomysłu 
przekonują również, że aby zmienić 
wizerunek miasta, zmienić musi 
się przede wszystkim świadomość 

mieszkańców. – Zacznijmy od tego, 
żeby nie wybijać okien, zamykać 
sobie bramy, odświeżać nasze po-
dwórka, a przede wszystkim dbać 
od papierka poprzez inne dziwne 
rzeczy, które dzieją się w kamienicach 
– podkreśla Karolina Jakowienko, 
fundacja Brama Cukermana.

Ich zdaniem natomiast trudno 
dbać o coś, co dawno nie było re-
montowane. – Tu drzwi są takie, że 
nawet wejść nie można. Człowiek 
się brzydzi nawet złapać za klamkę. 
Nic nie robią, klatka jest w rozsypce. 
Człowiek się boi, żeby nic na głowę 

nie spadło – denerwuje się Jadwi-
ga Silska, mieszkanka Bytomia. 
– Wszystko jest mało widoczne pod 
tym brudem i zniszczeniami, ale to 
nie są wielkie koszty, żeby to wszystko 
wyremontować i wydobyć z tego mia-
sta architektoniczną perełkę z prze-
łomu XIX i XX wieku – odpowiada 
Marek Wójcik, Cyfrowa Biblioteka 
Bytomskiej Architektury.

Kilkadziesiąt lat temu do Byto-
mia przyjeżdżali architekci, którzy 
dawali miastu impuls artystycz-
ny. Teraz takim impulsem ma być 
biblioteka tego, co po nich tu zostało.

Pasażerowie kupują coraz mniej biletów

Cyfrowa biblioteka  
ma zmienić wizerunek Bytomia



300 zatrzymanych pociągów, 
tysiące pasażerów spóźnionych 
do pracy i szkoły. Strajk kole-
jarzy w całym kraju wywołał 
prawdziwy chaos. Najcięższa 
sytuacja była na Śląsku, gdzie 
na torach stanęło 100 składów. 
Problemów  podróżnych nie 
złagodziła nawet autobusowa 
komunikacja zastępcza. Przy-
wracanie ruchu zgodnie z roz-
kładem jazdy trwało do godzin 
popołudniowych. Strajk ostrze-
gawczy może być tylko wstępem 
do strajku generalnego.

Strajk kolejarzy spowodował 
prawdziwy paraliż. – Myślę, że 
przystąpimy do następnych działań 
statutowych, czyli ewentualnie do 
strajku generalnego – zapowiada 
Stanisław Chrustek, Regionalna 
Sekcja Kolejarzy „Solidarność”. Już 
ten strajk ostrzegawczy wystarczył, 
by wywołać chaos. Na Śląsku sta-
nęło aż 100 na 300 w skali kra-
ju unieruchomionych pociągów. 
– Nie może to być wszystko kosztem 
pasażerów. Każdy ma swoją pracę. 
Musi dojechać do szkoły, do pracy 
– stwierdza Justyna Zarębska, 
pasażerka. A niektórzy  jeszcze 
dalej, jak pani Teresa, która rano 
miała być w Łodzi. Mimo że sama 
pochodzi z kolejarskiej rodziny, 
takich  działań  nie pochwala. 
– Na pewno nie wracam pocią-
giem, już mam zaklepany busik. 
Dopóki nie będzie normalne, to 
jeździć koleją nie będę – deklaruje 

Teresa Żodziewska.
Na wieść o strajku, wielu z jaz-

dy po prostu zrezygnowało. Nie 
do wszystkich jednak informacja 
o proteście dotarła. Zaskoczeni 
zostali ci, którzy choć do pocią-
gu weszli przed godziną siód-
mą, zatrzymać musieli się jeszcze 
zanim dotarli do celu. – Zostało 
zatrzymanych ponad sto pocią-
gów. Z tym, że zaplanowano ich 
zatrzymywanie na głównych sta-
cjach w sposób uporządkowany 
– informuje Maciej Dutkiewicz, 
Polskie Linie Kolejowe. Aby za-
panować nad bałaganem Koleje 
Śląskie zapewniły pasażerom ko-
munikację zastępczą. W całym 
regionie dla podróżnych przy-
gotowano blisko sto autobusów. 
– Miał być podstawiony autobus, 
ale nie ma autobusu. Nie wiado-
mo, czy stoi pociąg, bo za 15 minut 
ma się skończyć strajk. Pytałam, 
czy stoi pociąg do Gliwic, ale nikt 
nie wiedział – mówi Aleksandra 
Gołkowska, pasażerka.

Zamieszanie zamiast skończyć 
się o godzinie dziewiątej, wraz z za-
kończeniem strajku, tak naprawdę 
dopiero się zaczęło. – Priorytetem 
do przywrócenia ruchu są pociągi 
Intercity, pociągi dalekobieżne 
– najtrudniejsze do uregulowania 
w tego typu sytuacjach – stwierdza 
Maciej Zaremba, Koleje Śląskie. 
Sytuację na kolei udało się unor-
mować dopiero po południu. Do 
południa kolejną rundę rozmów 

z zarządem PKP w stolicy to-
czyli związkowcy. Domagają się 
zachowania 99-p rocentowych 
ulg na przejazdy dla pracujących 
kolejarzy i 80-procentowej dla 
emerytowanych pracowników. 
PKP chcą od tych ostatnich po 
140 złotych rocznie, by przywilej 
mogli zachować. Na zmianach 
stracić mają też rodziny kole-
jarzy, bo im ulgę zmniejszono 
z 80 do 50 proc. Związkowcy 
żądają miesięcznie rekompensaty 
w wysokości 720 złotych. Tym-
czasem oni sami za strajk mogą 
zapłacić wysoką cenę. – Gdyby 
okazało się, że w niektórych 
miejscach strajkujący wyszli na 

tory, będziemy wtedy wyciągać 
konsekwencje do osób, które ewen-
tualnie złamały prawo – wyjaśnia 
Katarzyna Mazurkiewicz, rzecz-
nik prasowy Grupy PKP.

Prawo do strajku rzecz święta 
– przekonują związkowcy. Z ne-
gocjacji z zarządem PKP, choć nie 
przyniosły rozstrzygnięcia, mimo 
wszystko są zadowoleni. – To jest 
pierwsza faza. Jest jeszcze daleko 
do porozumienia, ale to dobry krok. 
W końcu zaczęliśmy merytorycznie 
rozmawiać – mówi Leszek Mię-
tek, Solidarność. Rozmowy mają 
być kontynuowane, ale groźba 
strajku generalnego na kolei jest 
nadal realna.
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek –piątek  16:25

Silesia Cafe  
poniedziałek –piątek  15:45

Zanieczyszczone mleko
Wraca sprawa skażenia wyrobów cukierniczych 
z firmy „Magnolia” z Lubska w województwie lu-
buskim. Zanieczyszczenie to prawdopodobnie 
trutka na szczury. Po przeprowadzonym do-
chodzeniu już wiadomo, że wafle i rurki waflowe 
zostały wyprodukowane z mleka w proszku 
pochodzącego z Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej „Rokitnianka” ze Szczekocin. Zanie-
czyszczone mleko zostało wycofane z obrotu, 
a sprawę bada prokuratura oraz powiatowy 
inspektor weterynarii w Zawierciu. Produkty, 
w których zachodzi podejrzenie skażenia, są 
wycofywane z handlu. Natomiast kierownictwo 
Spółdzielni Mleczarskiej ze Szczekocin odpiera 
zarzuty, jakoby mleko w proszku zostało ska-
żone w ich zakładzie. Spółdzielnia podkreśla, 
że w żadnej ekspertyzie nie potwierdzono, że 
mleko zanieczyszczono w ich zakładzie. Zarząd 
mleczarni w specjalnym oświadczeniu dodaje, 
że wszystkie produkowane tu wyroby są w pełni 
bezpieczne dla konsumentów.

Nasi siatkarze znów zagrają w Spodku
Po raz pierwszy w historii Polska przystępuje do 
rozgrywek Ligi Światowej, jako obrońca tytułu. 
Tym razem w Katowicach – w związku ze zmia-
nami – nasza reprezentacja rozegra tylko jeden 
mecz. Podopieczni Andrei Anastasiego zmierzą 
się z Brazylią, Bułgarią, Argentyną, Francją oraz 
USA. Właśnie z Amerykanami zagramy 5 lipca 
w katowickim Spodku. Pozostałe domowe spo-
tkania zostaną rozegrane w Warszawie, Łodzi, 
Bydgoszczy, Gdańsku i Wrocławiu. – Rywali-
zacja w grupach odbędzie się w nowej formule. 
Celem reformy rozgrywek było uatrakcyjnienie 
rozgrywek i jak sądzę tak się stanie. Praktycznie 
każdy mecz w fazie interkontynentalnej będzie 
o coś. Teraz w dwóch grupach są bardzo moc-
ne drużyny. Wszystkie mają swoje sportowe 
ambicje. Rywalizacja między nimi powinna stać 
się ciekawa. W trzeciej znalazły się zespoły 
dobijające się do światowej czołówki – wyjaśnił 
Włodzimierz Sadalski z PZPS. W rozgrywkach 
wystąpi 18 zespołów podzielonych na trzy gru-
py. Do turnieju finałowego z udziałem ośmiu 
drużyn awansują po trzy najlepsze zespoły 
z grup A i B oraz zwycięzca grupy C. Stawkę 
uzupełni gospodarz turnieju, który rozegrany 
zostanie 16-21 lipca 2013.

Aktorka promuje Bielsko-Białą
Miasta coraz chętniej promują się w sieci, 
ale wykorzystując do tego także multimedia. 
Nowy film promujący zalety miasta wyprodu-
kował Urząd Miasta w Bielsku-Białej. W wir-
tualną podróż po stolicy Beskidów zabiera 
wszystkich znana aktorka, Anna Guzik. Film 
„Wyobraź sobie miasto” – według założeń 
bielskiego magistratu – ma być bardziej pro-
mocyjnym niż statystycznym narzędziem. 
Dlatego nacisk położono nie na cyferki prze-
wijające się zazwyczaj w tego typu produk-
cjach przez ekran, a na warstwę artystyczną. 
Postanowiono także, że rola swoistego prze-
wodnika po mieście zostanie powierzona jed-
nej z najbardziej popularnych aktorek Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, czyli Annie Guzik.

Kibice Polonii Bytom zapłacą... piłkarzom
Sympatycy jedenastki z Olimpijskiej, która jest 
w dużym sportowym kryzysie, wpadli na po-
mysł, jak zmotywować swoich ulubieńców do 
zdobywania punktów.  Kibice bytomskiej Polonii 
na swoim forum wpadli na pomysł zbiórki pie-
niędzy na premie, które mają być wypłacane za-
wodnikom, ale tylko za zwycięstwa na zapleczu 
ekstraklasy. Na razie Poloniści w tym sezonie 
nie zasmakowali jeszcze wygranej w pierwszej 
lidze. Zbiórka środków na premie dla piłkarzy 
ma ruszyć od 1 lutego. Chętni będą mogli wtedy 
wpłacić pieniądze na specjalne konto. Kibice 
zgłosili już zbiórkę w Urzędzie Miasta w Byto-
miu. 

Ruszyła budowa drugiego od-
cinka Drogowej Trasy Średnico-
wej w Gliwicach. Na targowisko 
Balcerek wjechały buldożery. 
Wyburzone zostaną też sklepy 
na ulicy Zwycięstwa. Na trasie, 
która będzie przebiegać przez 
centrum Gliwic mają powstać 
wiadukty, kładki dla pieszych 
i tunel.

Jeszcze kilka dni temu było 
to gliwickie targowisko Balcerek. 
Dziś kupców już tu prawie nie 
ma. Pozostali tylko ci, którzy nie 
potrafią znaleźć swojego miejsca 
i nie mają pomysłu na to, gdzie 
i jak dalej zarabiać na życie. – Lu-
dzie są załamani. Chodzą i pytają, 
gdzie ten targ jest, ale jeszcze nie 
wiadomo – mówi Anna Kinelska, 
która handluje latarkami. Wiado-
mo tylko, że w tym miejscu ma 

przebiegać gliwicki odcinek Dro-
gowej Trasy Średnicowej. Jeden 
z dwóch najbardziej skompliko-
wanych i kosztownych. Skrzyżo-
wanie z ulicą Królewskiej Tamy 
oraz estakada nad doliną Kłodnicy, 
a w sumie sześć wiaduktów, kładki 
dla pieszych i tunel, który będzie 
przebiegał pod ulicą Zwycięstwa. 
Budowa ma potrwać do końca 
2014 roku. Jak zapowiadają gli-
wiccy urzędnicy, to nie nie tylko 
rewolucja drogowa w centrum, ale 
też przebudowa wielu ważnych dla 
miasta instalacji. – W ramach tej 
inwestycji będzie przebudowywany 
duży magistralny ciepłociąg, który 
od wielu lat był planowany do prze-
budowy, jak również będzie upo-
rządkowany stan sieci kanalizacji 
deszczowej – informuje Andrzej 
Karasiński, UM w Gliwicach.

Buldożery nie oszczędzą też 
sklepu Sezam przy ulicy Zwycię-
stwa. Dla wielu mieszkańców miasta 
to miejsce szczególne, w którym 
niektórzy zakupy robili od ponad 
trzydziestu lat. – Żal w ogóle sklepu, 
śladów po wąskotorówce nie będzie. 
Człowiek się tyle tutaj najeździł 
– wspomina Tadeusz Popiel, miesz-
kaniec Gliwic. Zdemontowane zo-
staną też charakterystyczne mozaiki 
ze sklepu, które trafią do gliwickiego 
muzeum. – Na pewno źle, że przez 
centrum miasta będzie przebiegała 
średnicówka, ale my już nic z tym 
nie możemy zrobić – mówi Dorota 
Spyrka, która pracuje w sklepie Se-
zam od 36 lat.

Pięciokilometrowy śródmiejski 
odcinek będzie kosztował ponad 
760 milionów złotych. Drugi, krót-
szy, bo niespełna trzykilometrowy 

od granic Zabrza, powstanie za 
ponad 300 milionów złotych. 
Prace na pierwszym gliwickim 
odcinku są zaawansowane. Po-
dobnie jak przy budowie ostatniej 
części średnicówki w Zabrzu. Do 
pełni szczęścia zostały niecałe trzy 
kilometry trasy. Ma być gotowa 
za półtora roku. – Wszystko jest 
zgodnie z harmonogramem. Na 
szczęście i warunki atmosferyczne 
póki co również nam sprzyjają, 
więc nie mamy problemu z wyko-
nywaniem prac na bieżąco – tłu-
maczy Dagmara Kowalska, UM 
w Zabrzu. Podobnie jest w Gliwi-
cach, chociaż tu budowa DTŚ-ki 
nadal wzbudza kontrowersje. 
Decyzja o jej rozpoczęciu została 
przez przeciwników przebiegu 
trasy przez centrum zaskarżona 
w sądzie.

Powstaje kolejny odcinek DTŚ w Gliwicach

Strajk na kolei, czyli paraliż na torach
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Dąbrowa Górnicza już od daw-
na stawia na sport. Jej rekreacyjne 
tereny sprawiają, że nie brakuje tu 
biegaczy, rowerzystów, rolkarzy 
czy miłośników żagli. W mieście 
– mimo ciągle zmieniających się 
warunków pogodowych – chcą 
zadbać również o amatorów spor-
tów zimowych. W przeciwieństwie 
do sąsiedniego Sosnowca, gdzie na 
razie bezskutecznie zainwestowa-
no spore pieniądze w ściągnięcie 
narciarzy i snowboardzistów na 
Górkę Środula, tutaj postawiono 
na narciarstwo biegowe. To bardzo 
cieszy Grzegorza Nowakowskiego, 
który pierwszy raz biegówki zało-
żył na nogi pięć lat temu. – Cieszę 
się, że zielone tereny Dąbrowy 
Górniczej są wykorzystywane 
także zimą. To znakomita forma 
wypoczynku w ruchu. Zimą ten 
sport zastępuje mi bieganie, które 
uprawiam na co dzień. Na począt-
ku trzeba wiedzieć, jak utrzymać 
krok, jak się odpychać i jak się 
zachować na ruchliwych trasach, 
ale potem śmiało możemy wyru-
szyć na trasę – wyjaśnia Grzegorz 
Nowakowski. 

Szlaki przetrze skuter
Oprócz tego, stawianie pierw-

szych kroków w narciarstwie 
biegowym nie wymaga dużych 
nakładów i przygotowań. – Tu-
taj nie ma żadnej selekcji. Każdy 

może przecież wyjść z domu, za-
łożyć biegówki i mieć z tego frajdę. 
Zresztą widać w ostatnich latach 
zdecydowany wzrost popularności 
tego sportu – uważa Sylwia Jaśko-
wiec, biegaczka narciarska z AZS 
AWF Katowice.

W 2010 roku Centrum Sportu 
i Rekreacji w Dąbrowie Górni-
czej zakupiło skuter, podpinane 
do niego urządzenie do wyzna-
czania tras i sanie transportowe. 
Pracownicy CSiR wykonują trasy 
wzdłuż szlaków i ścieżek rowero-
wych w okolicach Pogorii III i Pu-
styni Błędowskiej. Wyposażenie 
kosztowało 50 tysięcy zł. Jednak 
warunkiem powodzenia przedsię-
wzięcia jest przede wszystkim od-
powiednio niska temperatura i co 
najmniej 20 cm warstwa śniegu, 
bo skuter posiada specjalistyczną 
gąsienicę, by te ślady zostały pro-
fesjonalnie zrobione. – W zeszłym 
roku weszła w życie ustawa o bez-
pieczeństwie na zorganizowanych 
terenach narciarskich. W związku 
z tym możemy spróbować położyć 
pierwszy ślad na śniegu, żeby ludzie 
mogli bez problemów pobiegać. 
Ten sprzęt pozwala nam na wy-
tyczanie i utrzymywanie tras do 
biegów narciarskich, ale pogoda 
ma tutaj kluczowe znaczenie. Pod-
łoże musi być naprawdę dobrze 
zamrożone, wtedy narciarze mogą 
liczyć na naprawdę dobre warunki. 
Trasy powstają wzdłuż szlaków 
i ścieżek rowerowych – wyjaśnia 
Wojciech Juroff z Centrum Sportu 

i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 
Dzięki temu amatorzy tego sportu 
w naszym regionie mogą skończyć 
przedzierać się przez zarośnięte 
lasy, czy nieprzygotowane do 
tego parki.

Instrukcje  
dla najmłodszych
Od połowy stycznia narty 

można też codziennie wypożyczyć. 
Dostaniemy je w Centrum Sportów 
Letnich i Wodnych Pogoria oraz na 
terenie bazy Eurocamping w Błę-
dowie. Na specjalną ofertę będą 
też mogli liczyć uczniowie w czasie 
ferii zimowych. – Podczas zeszłych 
ferii wypożyczaliśmy bezpłatnie 

narty biegowe. Zorganizowaliśmy 
też szkółkę narciarską, w której pod 
okiem instruktora początkujący 
narciarze mogli doskonalić swoje 
umiejętności. Podobne akcje, jeżeli 
tylko będą odpowiednie warunki 
atmosferyczne, zamierzamy powtó-
rzyć także tej zimy – mówi Wojciech 
Juroff. 

W Dąbrowie Górniczej my-
ślano też o zorganizowaniu ama-
torskich zawodów. Kilka lat temu 
zorganizowano nawet taką impre-
zę na Pustyni Błędowskiej. Korzy-
stano wtedy z pomocy technicznej 
ratowników GOPR. Odpowiedni 
sprzęt do tego przedsięwzięcia jest, 
ale w tym wypadku decydujący 

głos ma pogoda. – Rzeczywiście 
były takie plany, ale informacje 
o zawodach trzeba podać jakieś 
2-3  tygodnie wcześniej. W tym 
czasie warunki atmosferyczne 
mogą się kilka razy zmienić i mo-
głoby dojść do sytuacji, że imprezę 
musielibyśmy odwołać w ostatniej 
chwili. Nie mamy przecież możli-
wości, żeby śnieg zapewnić z dnia 
na dzień, dlatego pozostaniemy 
przy ułatwianiu jazdy wszystkim 
chętnym, kiedy tylko to jest możli-
we – podsumował Wojciech Juroff. 
Dlatego może nie spotkamy tu 
następców Justyny Kowalczyk, 
ale na pewno ludzi, którzy chcą 
aktywnie spędzić wolny czas. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Infokioski sprawiły, że pod-
czas wizyty na policji mamy 
swobodny dostęp do wirtu-
alnego świata. Każda osoba 
odwiedzająca komendę może 
bezpłatnie przeglądać strony 
internetowe organów admini-
stracji państwowej.

Stanowiska komputerowe 
z bezpłatnym dostępem do 
internetu to nie jest nowość 
w wojewód z t w ie  ś l ą sk i m. 
Jednak w tym roku infokioski 
pojawiają się w komendach, jak 
grzyby po deszczu. Pomysł do-
ceniają śląscy policjanci i widzą 
wiele plusów nowej inwestycji. 

– Bezpośrednim celem realizacji 
projektu infokiosków w jednost-
kach śląskiej policji jest przede 
wszystkim rozwój społeczeństwa 
informacyjnego –  w y jaśnia 

Jagoda Tomanek-Olczak, rzecz-
nik siemianowickiej policji.

 – Publiczne punkty dostępu do 
internetu służą jego popularyzacji, 
jako wygodnego źródła aktualnych 

informacji i dostępu do usług, 
świadczonych przez organy ad-
ministracji publicznej drogą elek-
troniczną. Narzędzia te również 
umożliwiają kontakt i wymianę 
informacji z policją w sposób no-
woczesny. Zapewnimy bezpieczny, 
jak i bezpłatny dostęp do internetu. 
Zarówno dla mieszkańców, jak 
i dla odwiedzających województwo 
śląskie – dodaje Andrzej Gąska, 
rzecznik KWP Katowice.

Tylko na początku tego roku 
specjalne urządzenia zainstalowa-
no między innymi w komendach 
w Tychach, Dąbrowie Górniczej, 
Żorach, Zawierciu czy Jastrzę-
biu-Zdroju. Do infokiosków 
dostęp mają wszyscy zaintereso-
wani oraz osoby oczekujące na 

przyjęcie w holu komendy. – Nie 
posiadamy dokładnych statystyk, 
które pokazują ile osób korzysta 
z publicznych punktów dostępu do 
internetu w danym mieście. Pamię-
tajmy, że w wielu komendach lub 
komisariatach śląskiej policji dzia-
łają one stosunkowo od niedawna. 
Mogę za to potwierdzić, że każdego 
dnia wiele osób, które załatwiają 
sprawy w komendzie wojewódzkiej 
w Katowicach i czekają na swoją 
kolej, korzysta z takiej możliwości 
– wyjaśnia Sebastian Fabiański 
z KWP Katowice. 

Projekt, który dotyczy powsta-
wania infokiosków w 33. jednost-
kach policji śląskiej jest wart po-
nad miliony zł i jest finansowany 
w całości z funduszy unijnych.

Po Dąbrowie Górniczej  
zimą pobiegasz na nartach
Za sprawą sukcesów Justyny Kowalczyk liczba fanów narciarstwa biegowego w Polsce cały czas 
rośnie. Dlatego ten sport jest coraz częściej promowany nie tylko w górskich miejscowościach. 

Odwiedź komendę policji i skorzystaj z internetu
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Orzeł Piastów Śląskich przy-
znawany jest przez Kapitułę Lau-
rów Umiejętności i Kompetencji 
w uznaniu szczególnych zasług 
i zaangażowania na rzecz prze-
mian ustrojowych, społecznych, 
gospodarczych i politycznych. 
Trudno o przedsięwzięcie równie 
istotne dla kraju, jak dostarczanie 

wody jego mieszkańcom. Pamięć 
o historii i dokonaniach przeszłych 
pokoleń wodociągowców sprawia, 
że zatrzymujemy się i pochylamy 
z szacunkiem nad bogatą tradycją 
naszego regionu. Okazją ku temu 
jest jubileusz 130-lecia powstania 
Górnośląskich i Zagłębiowskich 
Wodociągów, z tytułu którego  

wyróżniono ich działalność  i wyra-
żone zostało uznanie dla wszystkich 
wodociągowców, którzy tworzyli 
przez 130 lat jeden z największych, 
niezawodnych  systemów zaopatrze-
nia w wodę w Europie.

Historia przedsiębiorstw i ich 
poprzednich wcieleń sięga 130 lat. 
Wtedy to, w 1882 roku, wybudo-
wane zostało pierwsze ujęcie wody 
w Zawadzie, które dało początek 
rozwojowi całego złożonego syste-
mu wodociągowego dla Górnego 
Śląska i Zagłębia. Na przestrzeni 
kolejnych lat uruchomiono ujęcia 
w 1884 roku w Reptach Śląskich, 
w 1905 roku ujęcie „Rozalia” oraz 
w 1930 w Maczkach. W 1949 roku 
powstały Państwowe Zakłady Wo-
dociągowe, a następnie w 1950 zo-
stały przekształcone w Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Katowicach. W ramach 
realizacji programu inwestycyjnego 
w 1956 roku oddano do użytku  
zbiornik wodny w Goczałkowicach 
na Wiśle i Zakład Uzdatniania Wody 
w Goczałkowicach, który w kolejnych 
latach poddawany był modernizacji 
i rozbudowie. Następną inwestycją było 
wybudowanie w 1972 roku ujęcia wody 
na zbiorniku Czaniec, wykorzystując 
zasoby kaskady zbiorników wodnych 
Tresna-Porąbka-Czaniec oraz Stacji 
Uzdatniania Wody w Kobiernicach. 
Wobec wzrastających potrzeb miesz-
kańców i przemysłu regionu w roku 
1983 rozpoczęto realizację największe-
go i najnowocześniejszego kompleksu 
wodociągowego pn. „Wodociąg Gru-
powy Dziećkowice”.  Poza wymienio-
nymi wybudowano stacje uzdatniania 
wody w Bibieli, Strumieniu, Będzinie, 
Łazach, Kozłowej Górze i w Miedarach.  

W 1991 roku zgodnie z Zarządzeniem 
Wojewody Śląskiego nr 139/91 Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Katowicach 
zostało podzielone na 17 samodziel-
nych przedsiębiorstw, które dotychczas 
były zakładami wchodzącymi w skład 
WPWiK Katowice. Utworzono także 
przedsiębiorstwo państwowe pod na-
zwą Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów w Katowicach. W wy-
niku kolejnych podziałów powstawały 
rejonowe i miejskie przedsiębiorstwa, 
które we współpracy z Górnośląskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów, od 
2006 roku działającym w formie spółki 
akcyjnej, zaopatrują w wodę około 3 
miliony mieszkańców województwa 
śląskiego. Zadaniem Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 
S.A. jest zagwarantowanie wraz 

z przedsiębiorstwami wodociągowo-
-kanalizacyjnymi bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę obszaru Górnego 
Śląska, Zagłębia, części Podbeskidzia 
i Zachodniej Małopolski. Odpowie-
dzialność, która spoczywa na barkach 
przedsiębiorstw wchodzących w skład 
całego systemu jest ogromna.

Wszystkie zasługi Górnośląskich 
i Zagłębiowskich Wodociągów dla 
całego regionu trudno wymienić. 
Najważniejsza z nich to codzienne 
uzdatnianie i dostarczanie wody 
mieszkańcom, ale także dbałość 
o środowisko naturalne, prowadzenie 
gospodarki ściekowej, zarządzanie 
zbiornikami wodnymi pełniącymi 
szczególną rolę w czasie suszy i powo-
dzi, zaangażowanie w edukację oraz 
współpraca z ośrodkami naukowymi 
w zakresie badań i ochrony wód, 
a także wprowadzanie w życie pro-
gramów opartych na wykorzystaniu 
odnawialnych źródłach energii oraz 
gospodarki odpadami.

W podziękowaniu za realizację 
misji „Dajemy ludziom wodę, a woda 
to życie” Kapituła postanowiła uho-
norować spadkobierców historii i tra-
dycji Górnośląskich i Zagłębiowskich 
Wodociągów. Nagroda jest podzięko-
waniem nie tylko dla jakże ważnych 
działań przedsiębiorstw wodociągo-
wych, ale również dla wszystkich, 
którzy od początku budowali system 
i którzy kontynuują zapoczątkowane 
w 1882 roku dzieło, a szczególnie dla 
pracowników tych przedsiębiorstw.
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Z okazji jubileuszu 130-lecia Górnośląskich i Zagłębiowskich wodociągów dla wszystkich 
przedsiębiorstw, które zapewniają powszechny dostęp do wody, na ręce Prezesa Zarządu 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. pana Jarosława Kani w Zabrzu podczas  
tegorocznej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji RIG  została wręczona Nagroda 
Specjalna Orzeł Piastów Śląskich.

Nagrodzeni Orłem 
Piastów Śląskich

Jarosław Kania z Nagrodą Specjalną  – Orłem Piastów Śląskich.

Najstarszy dostępny widok stacji ZAWADA.

Stacja Uzdatniania Wody ZAWADA. Hala zabytkowych maszyn parowych. 

Stacja Uzdatniania Wody ZAWADA. 
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Taniec na rurze – brzmi or-
dynarnie i kojarzy się z seks biz-
nesem, a wcale nie musi tak być. 
Choć nic nie zmieni faktu, że to 
„sztuka” erotyczna, szczególnie 
rozpowszechniona w klubach 
nocnych ze striptizem, to współ-
czesny taniec na rurze tzw. pole 
dance chce dziś awansować i być 
postrzegany przez pryzmat tańca 
połączonego z akrobatyką, przed-
stawieniem teatralnym i pokazem 
cyrkowym. 

Jak wygląda historia tego wido-
wiska? Jego źródeł można doszuki-
wać się w plemiennych rytuałach 
i festynach na cześć wiosny. Wtedy 
właśnie kobiety z afrykańskiego 
plemienia tańczyły prowokująco 
wokół drewnianych palów. Lud, 
który bawił się na festynie zwykle 
gromadził się wokół udekorowa-
nego wstążkami drążka o nazwie 
„maypole”. Tego rodzaju tańce nie 
miały za zadanie podniecać, były 
częścią obrządku i kultury. 

Pole dance w takim wyda-
niu, jakim znamy go dziś, a więc 
o wydźwięku szczególnie ero-
tycznym, narodził się dopiero 
w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku w Stanach Zjednoczonych. 
Ciekawe jest to, że nie narodził 
się w nocnych klubach, ale na 
miejskich festynach. Wtedy to 
publikę małych, amerykańskich 
miasteczek zabawiały jeżdżące 
od miasta do miasta obwoźne 
„jarmarki”. Rozstawiano wtedy 
namioty tzw. Hoochie Coochie, 
które cieszyły się dużą popu-
larnością wśród mężczyzn. To 

właśnie w nich odbywały się  
pokazy zmysłowych kobiecych 
tańców. W tych namiotach jed-
nak nie było typowej, specjalnie 
ustawionej rurki. Tancerki same 
z siebie, zamiast rurki używały 
drążka, podpierającego środek 
namiotu. I tak właśnie narodził 
się taniec na rurze, a drążek 
namiotowy (tent pole) wkrótce 
nazwano rurką do tańca (dance 
pole). Potem, w latach pięćdzie-
siątych, elementy tańca na rurze 
pojawiały się w burleskowych 
show, a następnie stały się popu-
larne w latach osiemdziesiątych 
w Kanadzie i USA, oczywiście 
już wtedy w barach ze stripti-
zem. Niestety taki stereotyp się 
utrwalił i pomimo że już w latach 
dziewięćdziesiątych powsta-
ła pierwsza szkoła pole dance 
i pierwsze filmy instruktażowe. 

Taniec na rurze wyszedł na 
światło dzienne między innymi 
za sprawą Kanadyjki, Fawni Mon-
dey. Niewielu też wie, że taniec na 
rurze to także domena mężczyzn 
i do dzisiaj jest głównym elemen-
tem w męskich sportach typu 
Mallakhamb czy Chinese Pole.

Nietypowe studio tańca na rur-
ce mieści się przy ul. Warszawskiej 
w Katowicach. Sunset Girl, bo taka 
jest jego nazwa, przyciąga tłumy 
kobiet. Tutaj właśnie można się 
nauczyć sztuki tańca na rurze i jak 
się okazuje, zajęcia wcale do najła-
twiejszych nie należą. – To czym jest 
pole dance nie można porównać do 
żadnego innego tańca. Ta mieszanka 
kobiecości w połączeniu z akrobatyką 
daje niepowtarzalne doznania. Pole 
dance jest idealny dla tych z nas, 
które poszukują swojej kobiecości 

– opowiada Alina jedna z kursantek 
studia tańca. Pomysł, choć w Pol-
sce wciąż kontrowersyjny sprzedał 
się w Katowicach rewelacyjnie, 
a w szkole tańca wciąż przybywa 
dziewczyn, które chcą uczestniczyć 
w zajęciach. Jak to się stało, że akurat 
tutaj powstało profesjonalne studio 
tańca na rurze? – Pomysł na założe-
nie szkoły tańca od dawna chodził 
mi po głowie. Zastanawiałam się, 
jak wrócić do formy po porodach. 
Trzeba podkreślić, że typowe kluby 
dla tancerek profesjonalnych istnieją 
jedynie za granicą, w Polsce niestety 
jeszcze nie – to wciąż kluby nocne 
o szemranej reputacji. Będąc za gra-
nicą, chciałam przywieźć do Polski 
coś, co byłoby tutaj niepowtarzalne 
i udało się. Sama też mam doświad-
czenie taneczne, gdyż trenowałam 
taniec towarzyski od 9 lat roku życia 
– mówi Karolina Grzywaczewska, 
właścicielka studia Sunset Girl. 

Taniec na rurze to nadal kon-
trowersyjna kwestia z seksualnym 
podtekstem. Karolina ubolewa nad 
faktem, że taniec na rurze wciąż 
kojarzy się w naszym społeczeń-
stwie jednoznacznie. – My chcemy 
walczyć z tym stereotypem, chcemy 
wyjść z tym do ludzi. Pole dance 
jako termin wciąż w Polsce jest nie-
znany, dlatego prowadzimy akcje 
informacyjne poprzez organizację 
pokazów, rozdawanie ulotek. Jeste-
śmy również organizatorami pol-
skiej edycji akcji charytatywnej pole 
dance – Pole Unity Polska. Przede 
wszystkim chcemy tłumaczyć, czym 
jest ten taniec. Dzięki temu zwy-
kle uzyskujemy pozytywny odzew. 
Uważam, że mentalność Polaków 
jeśli chodzi o taniec na rurze zmie-
nia się w dobrą stronę. Na obecną 

chwilę robiąc po prostu minimum 
niezbędnej reklamy zainteresowa-
nie jest ogromne – dodaje. 

Pole dance można śmiało 
nazwać sportem w nietypowym 
wydaniu. Ponad 70 proc. dziew-
czyny przychodzących na zajęcia 
początkowo nie jest przekonane do 
tego pomysłu, bo wątpią w swoje 
możliwości i siły fizyczne, ale kiedy 
uczestniczą w pierwszym treningu 
– zostają już na stałe. – U nas nie 
istnieje hasło „nie dam rady” Pole 
dance to dla nas przede wszystkim 
rodzaj fitnessu – sposób na zdrowe 
i wysportowane ciało oraz dobrą 
zabawę. Pole dance w wielu aspek-
tach jest jednak lepszy od zwykłego 
aerobiku czy siłowni – po pierwsze 
nie nudzi się i wciąga, ponieważ moż-
na wprowadzać przeróżne układy 
i codziennie ćwiczyć inne partie ciała 
– opowiada właścicielka. 

Tancerki pole dance nie chcą być 
utożsamiane z tancerkami w nocnych 
klubach. Stronią nawet od używania 
nazwy taniec na rurze. – To nie to 
samo, co taniec przy rurze czyli kręcenie 
bioderkami i chodzenie wokół rury. 
Pole dance to raczej sztuka akroba-
cji z elementami tańca. Aby praca 
włożona w taniec przyniosła efekty 
najważniejsze jest poczucie, że robi się 
to dla siebie, a nie dla męża, kochanka 
czy sąsiada – wyjaśnia Karolina. 

W pole dance nie istnieją 
żadne ograniczenia, jeśli chodzi 
o przedział wiekowy czy budowę 
ciała. Osoby z nadwagą mają co 
prawda utrudnione zadanie, ale 
nie jest to dla nich niemożliwe. 
Każdy, kto chce może uczest-
niczyć w zajęciach. Najstarsza 
z kursantek ma np. 47 lat. – Co 
prawda do naszej szkoły można 
zapisywać się od 18 lat, ale nie 
ze względu na fakt, że pole dan-
ce niektórym może wydawać się 
niemoralny – po prostu podczas 
naszych zajęć wykonujemy wiele 
elementów akrobatycznych, i po-
mimo asekuracji osoba, która nie 
dostosuje się do wskazówek może 
sobie zrobić krzywdę. Dlatego też 
odpowiedzialność za własne ciało 
jest bardzo ważna. Nawiasem mó-
wiąc najmłodsza nasza kursantka 
ma 16, i aby brać udział w zaję-
ciach potrzebowała zgody rodzica 
– zapewnia właścicielka studia. 

Czasem do Karoliny dzwonią 
z propozycjami z nocnych klubów, 
jednak takie oferty nie wchodzą 
w grę. – Zdaję sobie sprawę, że 
nasze kursantki są dla nich pro-
fesjonalnymi, utalentowanymi 
tancerkami, ale przecież w naszej 
szkole mogą uczyć się i tancerki 
z nocnych klubów – podsumowuje 
Karolina. 

Druga strona rury
Czym jest pole dance? Większość z pytanych nie ma pojęcia, choć jest to dokładnie to samo, 
co taniec na rurze. Nie ma tu jednak mowy o striptizie w nocnych klubach, bo pole dance to 
przede wszystkim sztuka. 
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Istebniańsk ie chłopy to 
prawdziwi strongmani, którym 
w codziennej pracy pomagają ich 
najlepsi przyjaciele, bez których ci 
ludzie nie wyobrażają sobie życia 
na co dzień – konie. Ich niezwykłą 
współpracę i zrozumienie można 
było obserwować podczas orga-
nizowanych już po raz dwunasty 
Zawodów Furmanów w Istebnej. 
– Zawody organizowane są przez 
Nadleśnictwo Wisła z udziałem 
i pomocą gminy Istebna. Te zawody 
zawsze cieszą się ogromną popular-
ności, przyjeżdżają do nas goście 
nie tylko z okolicznych miejsco-
wości, ale także z dalszych miast, 
a nawet zza granicy. Można śmiało 
powiedzieć, że jest już to trady-
cja wpisana w kalendarz imprez 
w Istebnej. Warto też wspomnieć, 
że na terenach górskich przez pół 
roku w lasach leży śnieg, a praca 
furmana i koni trwa bez przerwy, 
stąd też nawiązuję się miedzy nimi 
prawdziwie bliska relacja, którą 
myślę że można nazwać przyjaźnią 
– mówił nam Henryk Gazurek, 
zastępca wójta gminy Istebna. 

Zawody Furmanów na polski 
grunt zostały przeniesione od 
naszych południowych sąsiadów. 
Oprócz polskich zawodników 
w konkursie wzięli też udział 
furmani ze Słowacji i Czech. 
– Wiele lat temu to nasi polscy 
furmani jeździli na zawody do 
zagranicznych sąsiadów.  Tradycja 
zawodów furmańskich jest tam 
szeroko rozpowszechniona. Wła-
śnie w Słowacji podpatrzyliśmy, na 
czym polegają konkurencje i prze-
nieśliśmy je na lokalny grunt. Jak 
widać zainteresowanie zawodami 
jest ogromne, przychodzi dużo 
publiczności, bo po pierwsze koń 
jest pięknym stworzeniem i ludzie 
chętnie go podziwiają, a po drugie 
można zobaczyć na własne oczy, 
jak wygląda karkołomny slalom 
w jego wykonaniu – wyjaśniał 
nam Witold Szozda, nadleśniczy 
z Nadleśnictwa Wisła. 

Jedną z konkurencji, w jakich 
startowali furmani i ich konie 
był slalom z drewnem. Składał 
się z przejazdu, załadunku około 
500 kg drewna świerkowego na 
furę, gdzie zimą koła zastępują 
płozy sań, slalomu na wyznaczo-
nym odcinku, rozładunku drewna 

Napęd na 4 kopyta
Już po raz dwunasty odbyły się Zawody Furmanów w Istebnej. To niezwykłe widowisko na grunt polski zostało przeniesione 
ze Słowacji, a najlepsi furmani zaprezentowali, na czym polega ich codzienna praca w lesie.

Zawodom furmanów towarzyszyła góralska kapela.

Witold Szozda, nadleśniczy przyznaje, że praca w lesie nie należy do najłatwiejszych.

Henryk Gazurek, zastępca wójta Istebnej cieszy się z dużej popularności zawodów.
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Napęd na 4 kopyta
Już po raz dwunasty odbyły się Zawody Furmanów w Istebnej. To niezwykłe widowisko na grunt polski zostało przeniesione 
ze Słowacji, a najlepsi furmani zaprezentowali, na czym polega ich codzienna praca w lesie.

i ułożeniu wałków drewnianych 
w ramach wyznaczonych linii. 
Drugą konkurencją było precy-
zyjne pchanie suchego drewna 
świerkowego przez parę koni, tak 
aby czołowo dotknęło drewniane-
go pala i zrzuciło z niego piłeczkę. 
Warunek był jeden – pod żadnych 
względem nie można było uży-
wać bicza i poganiać koni poprzez 
bicie. Dla sędziów oprócz czasu 
przejazdu liczyła się precyzja – jeśli 
jej zabrakło, dodawane były karne 
minuty. Najlepszy czas przejazdu 
podczas slalomu i rozładowania 
drewna, osiągnęli Jan Urbacz-
ka i Peter Gnida. Jan Urbaczka 
zwyciężył także w konkurencji 
precyzyjnego pchania drewna. 

Okazuje się, że prawdziwym 
kluczem do sukcesu podczas 
zawodów jest przede wszystkim 
dobra współpraca i zrozumienie 
z koniem, ale w walce o zwycię-
stwo liczył się każdy, nawet pozor-
nie nieistotny szczegół. – Warunki 
dziś są bardzo trudne, bo wszystko 
jest zmrożone. Lód, którego było 
pełno na trasie osadził się na 
saniach, przez co ślizgały się one 
bardziej niż zwykle. Trzeba było 
dostosować prędkość do warun-
ków. Drzewo, które ładowaliśmy 
na sanie też było zmrożone – rela-
cjonował Jan Urbaczka.

Na przybyłych widzów czekał 
także gulasz z dzika i inne specjały 
przygotowane przez myśliwych. 
Najlepsi furmani zostali nagro-
dzeni.  – Nagrody to głównie sprzęt 
z firmy Fiskars, siekiery, różnego 
rodzaju urządzenia potrzebne 
w codziennej pracy oraz akcesoria 
dla koni. To nie są zbyt cenne na-
grody, ale chodzi przecież głównie 
o to, żeby była wspólna zabawa 
– mówił Witold Szozda.

Zawody miały być przede 
wszystkim uczczeniem i nawiąza-
niem do codziennej pracy w lesie za-
równo ludzi, jak i koni. Te zwierzęta 
są niezastąpione w ekstremalnych, 
górskich warunkach, a z człowie-
kiem tworzą duet, dla którego nie 
ma rzeczy niemożliwych. – Choć 
impreza określana jest mianem za-
wodów, my traktujemy to bardziej 
jako możliwość spotkania się, a zara-
zem podziękowania za ich mozolną 
robotę. Proszę sobie wyobrazić jak 
trudno jest przecież pracować zimą, 
w śniegu po pas, w trzaskającym 
mrozie. Jednak praca zarówno koni, 
jak i furmanów jest nieoceniona. 

Dzięki nim las jest przystępny dla 
ludzi. To oni właśnie pozbywają się 
z niego różnego typu zagrożeń. Jest 
to może paradoks, ale bez wycinki 
drewna, bez kierowania tym lasem 
przez człowieka, on nie mógłby 
istnieć – tłumaczył Witold Szozda,  
nadleśniczy.

Praca na żywym organizmie, 
jakiem jest przyroda jest nieobli-
czalna, konie są więc niezastąpione, 
szczególnie w miejscach, gdzie zryw-
ka drewna jest utrudniona przez 
duże spadki terenu czy zabagnienie. 
Wyciąganie drewna już ściętego do 
drogi wywozowej bez koni byłoby 
wręcz niemożliwe. – Choć maszyny 
mechaniczne, ciągniki, kolejki pracują 
cały czas, to są wciąż miejsca, gdzie nie 
jesteśmy w stanie ich używać – tłuma-
czy  nadleśniczy. Sam przyznaje, że las 
zimą jest nieprzewidywalny.  – Każde 
jedno drzewo może być potencjalnym 
zagrożeniem, ponieważ nie widać, 
jakie jest w środku. Może być zgnite, 
spróchniale bądź zaatakowane przez 
grzyby i w każdym momencie runąć. 
Ważna też jest umiejętność rozpozna-
wania gleby czy systemu korzeniowego. 
Czasem też żartujemy, mówiąc, że 
koń jest mądrzejszy od furmana – jest 
w tym  trochę prawdy, ponieważ te 
zwierzę potrafi instynktownie rozpo-
znać niebezpieczeństwo – śmieje się 
Witold Szozda. 

Konie, które pracują z fur-
manami w lesie to zwykle silne, 
duże i ciężkie zwierzęta. Są one 
specjalnie przystosowywane do 
takiego zawodu, a kupowane są 
zwykle na targach końskich, odby-
wających się w okolicach Supraśla. 
Następnie furman szkoli sobie 
zwierzę – najpierw trenuje z nim 
w łatwych warunkach, a następ-
nie powoli przechodzi do coraz 
trudniejszych. – Dziś konie są pa-
radnie ubrane, tak jak my stroimy 
się w niedzielę do Kościoła, bo to 
dla nich także święto. Poza tym koń 
jest szczególnym zwierzęciem, bar-
dzo przyjaznym człowiekowi. Ma 
nawet pewne właściwości lecznicze, 
z jego udziałem przeprowadzana 
jest hipoterapia, niektórzy nawet 
raczą się końskimi wyziewami 
i w ten sposób leczą drogi odde-
chowe – dodaje Witold Szozda.

Następne zawody odbędą się 
już w przyszłym roku, więc prze-
grani furmani mają sporo czasu, 
aby przygotować się do pokonania 
bezkonkurencyjnego jak dotąd 
Jana Urbaczkę. Jedna z konkurencji wymagała od furmana i jego koni szczególnej precyzji. 

Na czas  zawodów furmani przystroili paradnie swoje konie.

Zawodnicy mieli do pokonania karkołomny slalom.
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Część inwestycji w centrum 

Katowic nareszcie dobiega końca. 
Po oddaniu do użytku jesienią 
zeszłego roku dworca PKP, teraz 
przyjdzie czas na podziemny dwo-
rzec autobusowy oraz udostęp-
nienie kierowcom podziemnego 
tunelu samochodowego, łączącego 
ulicę Dworcową ze Słowackiego. 
Dworzec i tunel zostaną otwarte 
w sobotę. Zdaniem wykonawcy 
inwestycji – firmy Neinver Pol-
ska – uda się dzięki temu uniknąć 
zbędnego zamieszania i komuni-
kacyjnego chaosu. 

534 autobusy  
dziennie
udowa podziemnego dworca 

autobusowego trwała od 2011 
roku. Podziemny dworzec powsta-
wał równolegle z budową dworca 
kolejowego. – Będzie można się 
tam dostać trzema wejściami bez-
pośrednio z dworca kolejowego. 
Schodami ruchomymi tuż przy 
wejściu na dworzec od strony 
placu Szewczyka, schodami bądź 
windą za kasami oraz zejściem za 
informacją Intercity – informuje 
Jakub Jarząbek, rzecznik Urzędu 
Miasta Katowice. 

Obliczono, że 534 autobusy 
będą każdego dnia przejeżdżały 
przez katowicki dworzec au-
tobusowy. Zlokalizowane będą 
tutaj dwie „wyspy” dla pasaże-
rów. Dłuższa pomieści dziesięć 
stanowisk, przy których będzie 
można wsiąść do autobusu. Przy 
każdym stanowisku znajduje się 
klika krzeseł oraz montowane są 
rozkłady jazdy. Mniejsza wyspa 
ma być postojem dla taksówek. 
Autobusy nie będą zatrzymywały 
się na podziemnym dworcu na 
dłuższe postoje, maksymalnie 
wyniosą one 5 minut. Będą za-
trzymywały się też na razie przy 
ośmiu stanowiskach. Wjazd do 
terminalu autobusowego będzie 
mieć na razie jedynie dwana-
ście linii, w tym ta, obsługująca 
połączenie między Katowicami 
a Międzynarodowym Portem Lot-
niczym w Pyrzowicach. Oprócz 
niej będą się tu zatrzymywać linie 
numer: 0, 12, 37, 50, 110, 115, 600, 
672, 674, 689 oraz 910. Odjazdy 

z dworca będą się odbywały śred-
nio co 1 minutę i 20 sekund. Mimo 
że dworzec jest zlokalizowany 7 
metrów pod ziemią, wentylacja 
sprawi, że nie będzie niebezpie-
czeństwa zatrucia się spalinami. 
Nie powinien być też celem ata-
ków chuliganów, bo działa system 
monitoringu. Podziemny dworzec 
jest połączony z halą kolejowego 
dworca i podziemną kondygnacją 
powstającej wciąż Galerii Kato-
wickiej, która zostanie oddana do 
użytku 18 września 2013 roku. 

Od 2 lutego ułatwienia mają 
czekać nie tylko na pasażerów 
miejskiej komunikacji, ale rów-
nież na kierowców. Tego samego 
dnia bowiem zostanie oddany do 
użytku podziemny tunel w ciągu 
ulicy Dworcowej. Tunel połączy 
ulice Słowackiego i Dworcową. Po-
wstał jako zastępstwo ulicy, która 
biegła przed wyburzeniem dworca 
PKP przez Plac Szewczyka. Teraz 
ma służyć, jako droga dojazdowa 
do centrum miasta. Będą w nim 
dwa wjazdy i wyjazdy. Przy obu 
wyjazdach została zamontowana 
sygnalizacja świetlna. Czerwona 
lampka zapali się dla kierowców 
za każdym razem, gdy z podziem-
nego dworca będą wyjeżdżały 
autobusy. Maksymalna prędkość 
w 300-metrowym tunelu będzie 
mogła wynieść 30 km na godzinę.

„Dwanaście linii  
to jakiś żart”
Obiekt wygląda naprawdę no-

wocześnie, ale budzi kontrowersje 
wśród mieszkańców Katowic. 
Chodzi o to, że do podziemnego 
dworca wpuszczonych zostanie 
tylko dwanaście linii autobuso-
wych. Przystanki dla pozostałych 
nadal rozsiane będą po całym 
centrum stolicy województwa 
śląskiego. – Chciałabym, żeby 
wszystkie autobusy – tak jak było 
przed przebudową – zatrzymywały 
się  pod dworcem. Było wtedy kom-
fortowo, a przy takim rozwiązaniu 
czekają nas wędrówki po centrum 
Katowic. Dwanaście linii to jakiś 
żart. Teraz w promieniu kilkuset 
metrów od tego dworca będzie 
przejeżdżało kilkakrotnie więcej 
autobusów, niż się tam będzie za-
trzymywało – uważa Jan Banaś. 

– Zamiast usprawnić komu-
nikację w mieście, zafundowano 

nam jej rozbicie. Już widzę, jak 
będą zagubione osoby, które przy-
jadą do Katowic pociągiem i będą 
chciały się przesiąść na autobus. 
Przez dworzec główny powinny 
przejeżdżać wszystkie autobusy, 
a nie tylko wybrane linie. Stary 
dworzec autobusowy odsługiwał 
wszystkie linie, to dlaczego ten 
nowy ma obsługiwać ich tylko 
dwanaście? Owszem prezentuje się 
bardzo ładnie, ale ja oczekiwałam 
przede wszystkim możliwości jak 
najszybszego dotarcia w konkretne 
miejsce – dodaje Katarzyna Zudin. 

Wykonawca inwestycji jednak 
zapewnia, że przez nowy dworzec 
może przejeżdżać ta sama liczba 
autobusów, jaka zatrzymywała 
się przed przebudową na pla-
cu Szewczyka. – Dysponujemy 

dziesięcioma stanowiskami, które 
są wykorzystane na początku je-
dynie częściowo. Nawet niektóre 
stanowiska w ogóle nie będą w tej 
chwili obsługiwały autobusów. 
W sumie w ciągu doby pod ziemią 
ma się odbywać ponad 500 odjaz-
dów autobusów. To oznacza, że co 
80 sekund pod ziemię będzie wjeż-
dżał autobus. Z komputerowych sy-
mulacji wynika, że przepustowość 
dworca można znacznie zwiększyć. 
Autobusy mogą tu wjeżdżać nawet 
co 20 sekund – wyjaśnia Antoni 
Pomorski, szef projektu z Neinver 
Polska. 

Wychodzi więc na to, że to 
na razie KZK GOP w minimalny 
sposób wykorzystuje możliwo-
ści tego miejsca. Związek chce 
jednak najpierw sprawdzić, jak 

będzie odbywał się ruch w nowo 
otwartym dworcu. – Chcemy ob-
serwować, jak to wszystko będzie 
funkcjonowało i zakładamy, że po 
jakimś czasie mogą być wprowa-
dzane pewne modyfikacje. KZK 
GOP musi się najpierw dostosować 
do warunków jazdy, które będą 
tam panowały i wybrać najlepsze 
rozwiązanie dla komunikacji miej-
skiej. Trzeba zobaczyć, jak będzie 
wyglądało włączenie się do ruchu 
i jak będą zachowywać się kie-
rowcy. Pamiętajmy, że pracujemy 
przecież na „żywym organizmie” 
i niewykluczone, że z czasem pewne 
zmiany będzie można wprowadzić 
– tłumaczy Anna Koteras z KZK 
GOP. Oby tylko te zmiany oka-
zały się korzystne dla wszystkich 
pasażerów. 

Dworzec autobusowy  
w Katowicach gotowy na otwarcie
Już 2 lutego do dyspozycji pasażerów zostanie oddany podziemny 
dworzec autobusowy. Obiekt ma poprawić funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej w Katowicach, ale budzi też spore kontrowersje.
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Wywieźli ich 
do lasu i okradli

Mówi się – Polak, Węgier dwa 
bratanki, ale w tym wypadku 
nasi rodacy okazali się bardzo 
niegościnni. Policja już zatrzy-
mała czterech przestępców. 

46-letni mieszkaniec Mysłowic 
podstępem zwabił dwóch Węgrów 
do mieszkania przy ulicy Kato-
wickiej w Chorzowie, gdzie mieli 
przeprowadzić transakcję kupna 
samochodu. Po chwili zjawili się 
wspólnicy mężczyzny, którzy po-
dali się za policjantów. Założyli 
Madziarom na twarz kominiarki 
i wywieźli do lasu w Rudzie Ślą-
skiej. Napastnicy zrabowali im 30 
tysięcy euro i pozostawili ich w le-
sie. Już po 24 godzinach zatrzy-
mano całą czwórkę po pościgu na 
autostradzie w okolicach Bolesław-
ca. Policjanci odzyskali także część 
skradzionych pieniędzy. Wspólni-
kami mysłowiczanina okazali się 
mieszkańcy Chorzowa i Siemiano-
wic Śląskich, w wieku od 24 do 35 
lat. Zatrzymany 46-latek odpowie 
dodatkowo za posiadanie prawie 
100 działek amfetaminy. Całej 
czwórce za rozbój z niebezpiecz-
nym narzędziem, pozbawienie 
wolności i kradzież dokumentów 
grozi nawet 12 lat więzienia.

Śmiertelny 
mróz

Siarczyste mrozy zbierają 
śmiertelne żniwo w wojewódz-
twie śląskim. W Częstochowie 
i Sosnowcu na skutek wychło-
dzenia zmarły 3 osoby.

W Częstochowie, nieżyją-
cego już mężczyznę znaleziono 
w pustostanie przy ulicy Żelaznej. 
Z kolei w bramie przy ulicy War-
szawskiej znaleziono 47-letnią 
kobietę. Po przewiezieniu do 
szpitala, częstochowianka zmar-
ła. Wstępna opinia lekarzy mówi 
o wychłodzeniu organizmu, jako 
przyczynie śmierci. Trzecią ofiarę 
mrozów znaleziono w Sosnowcu. 
To mężczyzna w wieku około 40-
50 lat. W sumie z powodu mrozów 

tej zimy zmarło w naszym regionie 
już 11 osób. Policja i straż miejska 
przypominają o działającej całą 
dobę przy Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego w Katowicach 
bezpłatnej infolinii, gdzie można 
zgłaszać wszelkie sygnały o oso-
bach, które w czasie mrozów po-
zostają na zewnątrz i grozi im 
wychłodzenie. Dzwonić można 
pod bezpłatny numer 0 800 100 
022 lub pod numery alarmowe.

Zakleszczony 
radiowóz

W Bielsku-Białej, na śliskiej 
nawierzchni doszło do nieco-
dziennego zderzenia. Radiowóz 
został uwięziony pomiędzy cię-
żarówką, a autobusem. 

Wyjeżdżający z osiedlowej 
ulicy kierowca fiata nie zdołał wy-
hamować na śliskiej nawierzchni. 
Zderzył się z prawidłowo jadącym 
ulicą Michałowicza autobusem 
miejskim. Pasażerka samochodu 
trafiła do szpitala, ale nie odniosła 
poważniejszych obrażeń. Po kilku 
minutach na miejsce wypadku 
dotarli policjanci. Chwilę póź-
niej na zaparkowany radiowóz 
ześlizgnął się ciężarowy man. Jej 
kierowca na śliskiej nawierzchni 
nie był w stanie zapanować nad 
pojazdem i uniknąć zderzenia. 
Radiowóz został zepchnięty na 
autobus. Odpowiedzialność za 
niewłaściwe utrzymanie stanu 
nawierzchni poniesie najpraw-
dopodobniej zarządca drogi. To 
spółdzielnia mieszkaniowa, wobec 

której wystąpiono już ze stosow-
nymi wnioskami.

Pijana matka
Wielką nieodpowiedzial-

nością wykazała się 29-letnia 
kobieta ze Świętochłowic. Była 
kompletnie pijana, kiedy pod jej 
opieką znajdowało się dziecko. 

Policjanci zostali wezwani przez 
kuratora sądowego na ulicę Świdra 
w Świętochłowicach. Na miejscu, 
29-letnia pijana kobieta opiekowała 
się swoim 2-letnim synem. Badanie 
stanu trzeźwości matki wykazało, że 
ma ona w organizmie ponad 3 pro-
mile alkoholu. W tej sytuacji opiekę 
nad dzieckiem przejęła jego babcia. 
O dalszym losie matki i dziecka 
zadecyduje teraz sąd rodzinny, do 
którego policjanci skierowali już 
odpowiedni wniosek.

Wpadł 
internetowy 
oszust

Działał na jednym z portali 
aukcyjnych i oszukiwał osoby 
z całej Polski. Mężczyzna wyłu-
dził od kupujących co najmniej 
75 tysięcy zł. 

Internetowym oszustem okazał 
się 24-latek z Rudy Śląskiej. Policjan-
ci namierzali go od kilku tygodni. 
Wystawiał na aukcjach interneto-
wych drogi sprzęt elektroniczny po 
atrakcyjnych cenach. Atrakcyjność 

oferty kończyła się jednak w chwili 
zakupu. Kupujący przelewali pienią-
dze na wskazane konto, ale towar 
nigdy do nich nie dotarł. Do oszusta 
dotarli w końcu policjanci. Na razie 
usłyszał osiem zarzutów oszustw 
na wstępnie oszacowaną kwotę 75 
tysięcy zł. Podejrzany przyznał się 
do winy. Policjanci muszą prze-
słuchać jeszcze kilkadziesiąt osób 
z terenu całego kraju. Wtedy też 
lista zarzutów dla zatrzymanego 
może się wydłużyć. Grozi mu do 8 
lat więzienia.

Śmierć  
w pożarze

Tragiczny f inał pożaru 
w Chorzowie. W płomieniach 
zginął 56-letni mężczyzna. Na 
razie nie wiadomo, jak doszło 
do tragedii. 

Pożar wybuchł w jednym 
z mieszkań na parterze przy ulicy 
Truchana w Chorzowie. Niestety, 
w czasie akcji gaśniczej strażacy 
odnaleźli w zgliszczach zwłoki 
56-letniego mężczyzny. Nie było 
natomiast potrzeby ewakuowania 
innych mieszkańców kamienicy. 
Policjanci z udziałem biegłego 
z zakresu pożarnictwa w trakcie 
prowadzonego postępowania 
przygotowawczego ustalą przy-
czyny pożaru oraz szczegółowe 
okoliczności śmierci mężczyzny.

 

Dwie rodziny 
zatrute czadem

W sumie sześć osób wymaga-
ło pomocy medycznej w Bytomiu. 
Dwie z nich trafiły do szpitala. To 
efekt podtrucia tlenkiem węgla. 

Pierwsze zgłoszenie o zatruciu 
tlenkiem węgla dotyczyło małżon-
ków mieszkających w kamienicy 
przy ulicy Mickiewicza. Kiedy służ-
by przyjechały na miejsce, 27-letnia 
kobieta była już nieprzytomna. 
Karetka pogotowia natychmiast 
zabrała ją do szpitala. Do szpitala 
trafił także jej mąż z objawami 
zatrucia czadem. Godzinę później 
policjanci i strażacy udali się na 

ulicę Batorego, gdzie tlenkiem węgla 
zatruła się czteroosobowa rodzina. 
Lekarze zbadali małżonków w wie-
ku 45 i 47 lat oraz ich 13 i 17-letnie 
dzieci. Cała rodzina mogła zostać 
w domu. Najprawdopodobniej do 
zatrucia doszło w wyniku niesz-
czelności przewodów kominowych 
oraz braku właściwej wentylacji. 
Do czasu przeprowadzenia wizji 
kominiarskiej, zabroniono rodzinie 
ogrzewania mieszkania za pomocą 
pieca węglowego.

Awantura o... 
pilota

Urazy nogi, rozcięcia i chirur-
giczne szwy to efekt awantury, 
do której doszło pomiędzy kon-
kubentami. Powodem awantury 
była decyzja, który program te-
lewizyjny będą oglądać.

Na policję zgłosiła się 58-letnia 
kobieta. Mieszkanka Świętochło-
wic została ranna w czasie kłótni 
ze swoim 64-letnim konkuben-
tem o to, co wieczorem oglądać 
w telewizji. Kłótnia przerodziła się 
w pewnym momencie w rękoczy-
ny, bo mężczyzna rzucił w swoją 
partnerkę kubkiem ceramicznym. 
Pokaleczył jej nogi na tyle, że 
potrzebna była interwencja chi-
rurga. Kobieta zażądała ukarania 
sprawcy napaści. O losie krew-
kiego partnera zadecyduje teraz 
prokurator i sąd. Grożą mu 2 lata 
pozbawienia wolności.

Domowa 
hurtownia 
marihuany

Mężczyzna w swoim miesz-
kaniu w Będzinie miał wszystkie 
rzeczy niezbędne do przygoto-
wania narkotyków do sprzedaży. 
Teraz może trafić do więzienia. 

29-letni mieszkaniec Będzina 
handlował narkotykami, a ich 
znaczna ilość znajdowała się w jego 
w mieszkaniu. Policjanci znaleźli 
tam ponad 70 porcji marihuany. 
Zabezpieczono zarówno reklamów-
ki z nieprzygotowanym jeszcze do 
konsumpcji suszem, jak i spakowa-
ne w woreczkach foliowych gotowe 
działki dealerskie. W rękach poli-
cjantów znalazły się także precy-
zyjne wagi służące do porcjowania 
narkotyku. O dalszym losie męż-
czyzny zdecyduje teraz prokurator. 
Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Poszukiwany
Policjanci poszukują ban-

dyty, który napadł na bank 
w Tychach z przedmiotem 
przypominającym broń palną 
i zrabował pieniądze.

Do napadu doszło w Sylwe-
stra w Tychach przy ulicy Grota 
Roweckiego. Napastnik sterro-
ryzował pracownika placówki 
bankowej, grożąc użyciem bro-
ni, a następnie skradł pieniądze. 
Sprawcę zarejestrowały kamery 
monitoringu. Był to mężczyzna 
w wieku około 30 lat, wzrostu 
około 165-175 cm, szczupłej bu-
dowy ciała. Ubrany był w czarną 
bluzę z kapturem i szarymi rękawami, spodnie dżinsy koloru 
niebieskiego, czarną czapkę z daszkiem oraz okulary. Wszystkie 
osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub 
posiadają jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z tyską 
komendą lub z najbliższą jednostką policji.
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Ustroń - Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl

Koncert  „L’amour a Paris czyli  
Miłość w Paryżu” z towarzysze-
niem zespołu Marka Stefankiewi-
cza i udziałem Bogusława Nowic-
kiego odbędzie się w katowickim 
teatrze Korez. Najpiękniejsze 
francuskie piosenki o miłości, 
z repertuaru twórców tak znanych 
i zasłużonych jak Edith Piaf, Ju-
liette Gréco, Carli Bruni, Jacquesa 
Brela, Yves Montanda, Joe Dassi-
na  i Paris Combo w wykonaniu 
Doroty Lanton to jak wyprawa 
do współczesnej  stolicy Francji, 
w której wciąż pobrzmiewają echa 
niezapomnianych nut fenomenal-
nej Edith czy tajemniczej Juliette. 
Dorota Lanton, aktorka i piosen-
karka znakomicie odnajduje się 

w tych wielkich postaciach fran-
cuskiej estrady, nie gubiąc nic 
z własnej osobowości. Wszystko to  
ubrane jest w  nowoczesne  i  wy-
rafi nowane aranżacje  muzyczne 
znakomitej orkiestry Marka Ste-
fankiewicza. Kilka miesięcy po 
premierze płyty  Doroty Lanton 
„Jak balsam”, powstała  francuska 
wersja piosenki „Moje miejsce”, 
która nosi tytuł „Ma place”.  Kilka 
tygodni temu ukazała  się ona na 
płycie „Weekend  in Paris” wśród 
topowych, współczesnych fran-
cuskich wykonawców. Teledyski 
do obu wersji piosenki nakręcono 
w stolicy Francji. Koncert odbę-
dzie się 9 lutego w teatrze Korez 
w Katowicach. 

Miłość w  Paryżu 
Najpiękniejsze piosenki o miłości z repertuaru Edith Piaf, Juliette 

Gréco, Carli Bruni zostaną wyśpiewane na deskach Korezu. 

Powstanie Styczniowe 
w rytmie hip-hop

Inauguracja „Rapującego powstania styczniowego” z udzia-
łem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się 1 lutego 
w Sosnowcu. 

22 stycznia 2013 r. upłynęła 
150 rocznica wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Z tej okazji 
odbędzie się niezwykłe w Polsce 
przedstawienie, podczas którego, 
na tle fabularyzowanych zdjęć 
historycznych, wystąpią rapujący 
artyści! Do udziału w widowisku 
zostali zaproszeni tacy wykonawcy 
jak m.in. jak Hemp Gru, Paweł 
Kukiz, Bass Taipan czy Luxtorpe-
da. Swoją obecność zapowiedział 
także prezydent RP, Bronisław Ko-
morowski. Przesłaniem koncertu 
jest przybliżenie wydarzeń z okresu 
powstania styczniowego i okresu go 
poprzedzającego szerokiej grupie 
widzów. Szczególny nacisk zostanie 
położony na młodszych wiekowo 
odbiorców, dzięki zaangażowaniu 
popularnych wśród młodzieży wy-
konawców. Nowoczesna forma kon-
certu połączona z atrakcyjnymi wi-
zualizacjami stanowić ma odejście 
od powszechnie produkowanych 
„akademii ku czci”. Koncert jest 
podzielony na części, które odwołują 

się do najistotniejszych wydarzeń 
z okresu powstania styczniowego: 
demonstracji patriotycznych i na-
stępujących po nich represji, następ-
nie branki, ogłoszenia manifestu, 
walk i pierwszych sukcesów m.in. 
opanowania Sosnowca, a następnie 
porażek i represji. Ostatnia część 
odwołuje się do wkładu powstańców 
w odzyskanie niepodległości w roku 
1918. Koncertowi towarzyszą wizu-
alizacje wykorzystujące oryginalne 
materiały dokumentujące zdarze-
nia i uczestniczące w nich osoby. 
Składać się na nie będą materiały 
archiwalne takie jak ryciny, fotogra-
fi e i dokumenty, a także specjalnie 
wyprodukowane sekwencje fi lmowe 
i animowane. Na scenie zostaną wy-
konane na żywo utwory muzyczne, 
pochodzące głównie z okresu po-
wstania styczniowego, ale również 
powstałe w czasach późniejszych 
oraz specjalnie stworzone na po-
trzeby widowiska. Wydarzenie 
odbędzie się w Hali Expo Silesia 
w Sosnowcu 1 lutego o godz. 12.00

To jedyny taki koncert w kra-
ju. Slash to jedna z najbardziej 
wyrazistych postaci rock’n’rol-
lowej sceny, fenomenalny gita-
rzysta i świetny kompozytor. 
Już w lutym po raz pierwszy 
w Polsce wystąpi na scenie ka-
towickiego Spodka w ramach 
trasy promującej jego najnow-
szy album, „Apocalyptic Love”, 
a towarzyszyć mu będzie Myles 
Kennedy z The Conspirators. 
Slash to ikona sceny muzycznej 
i jeden z najwybitniejszych rocko-
wych gitarzystów wszechczasów. 
Jego utwory, styl gry na gitarze 
i występy w takich zespołach jak 
Guns N’ Roses, Slash’s Snakepit, 
Velvet Revolver, a także solowa 

działalność inspirowały i dostar-
czały rozrywki milionom ludzi 
na całym świecie. Magazyn Time 
umieścił go na drugiej pozycji na 
swojej liście 10 Najlepszych Gita-
rzystów Wszechczasów, a jego riff  
do utworu „Sweet Child o’Mine” 
uplasował się na pierwszej pozycji 
w kategorii 100 Najlepszych Riff ów 
według magazynu Total Guitar. 
W 2007 r. gwiazda Slasha została 
umieszczona tuż obok gwiazd 
Jimmy’ego Page’a i Jimi Hendri-
xa na Hollywood Walk of Fame. 
Z samym tylko Guns N’ Roses, 
Slash sprzedał ponad 100 mln płyt 
na całym świecie. Koncert tego 
niezwykłego muzyka odbędzie 
się 13 lutego w Spodku. 

Slash w Spodku
Slash, legendarny gitarzysta Guns N’Roses, 13 lutego roku wystąpi 

w katowickim Spodku! Będzie to pierwszy koncert tego artysty w Polsce.
Na początku spotkania będzie 

można podyskutować o produko-
wanych na Górnym Śląsku, zło-
tych garnkach, w których kiedyś 
powszechnie gotowano oraz zna-
leźć odpowiedź na pytanie dlacze-
go zanikła ta tradycja.  W drugiej 
części Marek Szołtysek opowie 
o tradycji jedzenia na Śląsku ra-
ków. Zostanie też przygotowana 
potrawa z raków do degustacji 
uczestników spotkania. Marek 
Szołtysek jest pisarzem i wydawcą, 
specjalizującym się w tematyce 
śląskiej. Pisze zarówno po śląsku 
jak i po polsku. Jest autorem ponad 
20 książek o Śląsku, ponad 800 
felietonów prasowych i radiowych 
oraz wielu programów telewizyj-
nych. Systematycznie współpracuje 
też z wieloma mediami na terenie 
Śląska, m.in. z Polska Dziennik 

Zachodni, Radio Katowice, Gość 
Niedzielny, Echo Miasta Katowice, 
czy Telewizja Silesia. Jego najbardziej 
znane książki to: „Biblia Ślązoka”, 
„Elementarz śląski”, „Ślązoki nie 
gęsi”, „Kuchnia śląska”, „Dzieje 
Śląska, Polski i Europy”, „Ślązoczki 
piykne są!”, „Bojki śląskie” i wy-
dana w siedmiu językach pozycja 
„Ślonsk je piykny”. Pozycję Marka 
Szołtyska w śląskiej społeczności 
regionalnej potwierdza liczne grono 
czytelników oraz wiele nagród pol-
skich i zagranicznych za „w pełni 
oryginalny i niekonwencjonalny 
sposób kształtowania wiedzy 
o małej ojczyźnie” oraz za „miłość 
do Śląska i pielęgnowanie gwa-
ry”. Spotkanie odbędzie się już 
5 lutego 2013 roku, o godzinie 
18:00 w Chorzowskim Cen-
trum Kultury.

Z cyklu Pogodomy o Śląsku?
- z Markiem Szołtyskiem

Spotkanie z pisarzem Markiem Szołtyskiem zatytułowane „Raki 
i złote garce” odbędzie się w Chorzowie.

Usługi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta 

(Katowice i okolice)

32 241 47 46
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Przed tobą sporo domowych obowiąz-

ków, z których obiecałeś   wywiązać się bez 
dodatkowych przypomnień. Najlepiej zrób 
sobie plan pracy i rozdziel robotę pomiędzy 
wszystkich. Twój przykład jest ważny, więc 
i sobie „coś” zostaw.

Ryby 21.02. – 20.03.
Zrób sobie kilka dni wolnego – niewy-

kluczone, że będziesz potrzebny, tak jak kiedyś 
już. Z drugiej strony zadbaj o swoje interesy – 
chodzi o to, żebyś nie „przegapił” np.: miłego 
sobotniego wypadu (a wcześniej zaproszenia).

Baran 21.03. – 20.04.
Okaże się, że byliście bardzo oczeki-

wanymi gośćmi – to dobrze wróży waszemu 
związkowi. Powinieneś w piątek otrzymać 
interesującą propozycję pracy – tu dopiero za-
czną się problemy. Nie obdzwaniaj znajomych 
z propozycją spotkania.

Byk 21.04. – 21.05.
Przed tobą sporo wydatków, ale nicze-

go już nie zmienisz. Lepiej teraz przeprowadzić 
większość prac i później mieć chwilę dla siebie. 
Nie umawiaj niczego ważnego na przyszłą so-
botę, chyba, że masz tak mocne nerwy.

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Przed tobą ważne, tyle razy już prze-

kładane, spotkanie. Nie zaniedbaj wypoczynku 
– zapas sił, w ostatecznym rozliczeniu,  może 
być twoim atutem. Znajomi zaproponują ci 
miejsce na szkoleniu. Postaraj się przekonać 
do tego pomysłu swoich przełożonych.

Rak 22.06. – 22.07.
  Nie składaj tak jednoznacznych de-

klaracji – nikt teraz od ciebie czegoś takiego 
nie oczekuje. Masz jeszcze szanse pokazać 
swoje dobre strony i wykorzystaj to. Sobotnie 
przedpołudnie będzie okazją do nadrobienia 
części zaległości.

Lew 23.07. – 22.08.
 Przed tobą kilka względnie spokojnych 

dni – przebrnąłeś już przez najgorszy okres 
przedsięwzięcia. Zadzwoń z gratulacjami. Le-
piej, żeby lekarz zobaczył cię w poniedziałek, 
niż miałbyś straszyć bliźnich jeszcze w tym ty-
godniu.

Panna 23.08. – 22.09.
 Twoi bliscy zrobili już wszystko – reszta 

należy do ciebie. Możesz się śmiać z tych, co 
dbają o porządek w notatkach i o sen przed 
ważnymi spotkaniami, ale niestety czasami 
sukces zależy od takich właśnie drobiazgów.

Waga 23.09. – 23.10.
 Czas nagli, a ty jesteś już coraz bar-
dziej zmęczony całą sytuacją. Najlepiej 

będzie zakończyć to w środę, a najpóźniej 
w czwartek. Nie martw się ostatnią awarią.

Skorpion 24.10. – 22.11.
  Przełomem w waszej znajomości 

okaże się spotkanie w tramwaju. Pod koniec 
tygodnia czeka cię kilka poważnych wieczor-
nych rozmów. Dla dobra sprawy zmień swoje 
przyzwyczajenia i bądź wtedy dyspozycyjny.

Strzelec 23.11. – 21.12. 
  Wszystko dlatego, żeby zdążyć. Mu-
sisz nieco wyhamować tempo swoich 

działań. Dobrego przykładu udzieli ci Wodnik 
– ale bez przesady. Jego sytuacja różni się tro-
chę od twojej. Nie zaniedbaj odwiedzin bliskich 
ci osób. Znajdź w tym tygodniu czas na kore-
spondencję.

Koziorożec 22.12. – 20.01.
 Skorzystaj z propozycji Raka. Tym ra-

zem wszystko powinno się udać, tym bardziej, 
że w poniedziałek będziesz znowu wypłacalny. 
Jednak wieczorne spotkanie trzeba będzie od-
wołać. Pogoda będzie po twojej stronie. 

IGNIS

Nanocząstki złota są dobrymi 
katalizatorami, dobrze przewodzą 
prąd elektryczny i mogą usuwać 
wolne rodniki. Nano złoto kolo-
idalne stosuje się w kosmetologii 
do zabiegów upiększania: złoto 
zmniejsza powstawanie zmarsz-
czek, regeneruje już istniejące, 
a ponadto nawilża i likwiduje 
przebarwienia skórne. Jak działa 
nano złoto koloidalne? Działa na 
zasadzie pompy jonowej: przy-
spiesza migrację składników 
aktywnych, wymianę jonową, 
stymuluje proces oczyszczania 
organizmu drogą skórną. Ponadto 
nanocząsteczki stymulują syntezę 
kolagenu, przyczyniając się do re-
konstrukcji tkanki skórnej. Złoto 
ma działanie kojące i antybakte-
ryjne. Uzyskuje się dzięki niemu 

wrażenie rozświetlonej, pełnej bla-
sku cery. Dodatkowo nano złoto 
wykazuje silny wpływ przeciwtrą-
dzikowy. Jest niezwykle skuteczne 
przy leczeniu rozległych oparzeń.

Nano złoto jest szczególnie 
potrzebne w leczeniu goścca sta-
wowego – choroby autoimmu-
nologicznej, gdzie wykazujące 
nadmierną aktywność limfo-
cyty atakują tkankę chrzęstną 
stawów. Tym samym powodują 
stan zapalny. Leczenie polega na 
podawaniu soli złota. Jony złota 
redukują się w tkance chrzęstnej 
do nanocząstek złota, które z kolei 
silnie hamują aktywność limfo-
cytów oraz wydzielanie cytokin, 
czyli substancji wydzielanej przez 
limfocyty, a powodującej powsta-
wanie stanu zapalnego. 

17 stycznia weszły w życie zmia-
ny przepisów, z których wynika, 
że wniosek o wydanie paszportu 
będzie można złożyć w dowolnym 
urzędzie wojewódzkim w kraju. 
Oznacza to, że nie musimy już uda-
wać się do naszego miejsca zameldo-
wania, aby taki wniosek złożyć, jak 
było to obowiązkowe do tej pory. 
Sam odbiór dokumentu też będzie 
łatwiejszy, gdyż będziemy mogli 
go odebrać w najdogodniejszym 
dla nas punkcie paszportowym.
Według nowych przepisów Ustawy, 
organem właściwym do wydania 
paszportu lub do jego odmowy 
w kraju jest wojewoda, do które-
go wpływa wniosek, a za granicą 
– konsul.

Przepisy dotyczące paszportu 
tymczasowego także ulegną zmia-
nie. O wydanie dokumentu będzie 
mógł ubiegać się każdy w tak zwa-
nych nagłych przypadkach, czyli 
np. sytuacjach związanych z dzia-
łalnością zawodową. Co to oznacza? 
A chociażby przypadek nieplanowa-
nej podróży biznesowej czy  podpi-
sania kontraktu zagranicą.

Paszport tymczasowy zarezerwo-
wany był dotychczas wyłącznie dla 

osób przebywających za granicą, które 
oczekiwały na paszport wyrobiony 
w kraju. O paszport tymczasowy 
mogły się starać także osoby, które 
utraciły swój dokument paszporto-
wy podczas podróży i potrzebują 
dokumentu na powrót do miejsca 
stałego pobytu. Dokumenty wyda-
wane były także w związku z chorobą 
lub pogrzebem członka rodziny za 
granicą. Do tej pory nie było mowy 
o wydaniu paszportu tymczasowego 
osobie, która z uwagi na wykonywaną 
działalność zawodową musiała pilnie 
wyjechać za granicę.

„Nowe paszporty” to przede 
wszystkim dobra wiadomość dla 
osób, które tymczasowo przebywają 
na terenie np. Katowic, zwłaszcza 
dla studentów z innych miejsco-
wości. Do tej pory urząd mógł im 
odmówić wydania paszportu w Ka-
towicach. Nie zmieni się jednak ani 
czas wyrobienia paszportu, który 
dalej będzie mieścił się w okresie 
do 30 dni, ani opłaty za dokument, 
które pozostaną na tym samym 
poziomie. Za wydanie paszportu 
jak dotychczas trzeba będzie zapła-
cić 140 zł, a za wydanie paszportu 
tymczasowego – 30 zł.

1 Maseczka oczyszczająca Dr 
Haushka – Nie znalazłyśmy 

jeszcze kremu idealnego, za 
to maseczkę z pewnością tak. 
W zależności, czy zestawiamy ją 
z kremem nawadniającym, toni-
kiem rozświetlającym czy olejkiem 
antybakteryjnym, takie działa-
nie przyjmuje.

2  Samoopalacz Pat&Rub – To 
w 100 proc. natur alny samo-

opalacz, zrobiony wyłącznie ze 
składników roślinnych. Najlepiej 
wygląda łączony z balsamami 
w różnych proporcjach. Dzięki 
temu brązuje od razu, ale także 
nawilża i połyskuje.

3 Olejek do włosów Ketastase 
– Odkrycie końca roku. Ten 

olejek zmienia włosy w jedwab. 
Jest niesamowicie odżywczy. 
Nigdy w życiu nie miałyśmy tak 
błyszczących, gładkich końcó-
wek włosów!

4 Sztyft do ust truskawkowy 
Noni Care – Najlepszy balsam 

do ust od lat, który pozostawia 
usta niezwykle gładkie. Noni 
care jest naturalną i ekologiczną 
alternatywną dla drogeryjnych 

balsamów typu Nivea, Carmex, 
Yes To Carrots.

5 Naked 2, paleta do makijażu 
Urban Decay – Nie używa-

my niczego innego. Ta paleta 
w 100 proc. zaspokaja nasze po-
trzeby makijażu oczu i brwi, a ko-
lor tease znakomicie przyciemna 
brwi blondynek. Uwielbiamy też 
dołączony pędzelek, który jest 
bardzo sprawny.

6 Tusz do rzęs Benefi t – Th ey’re 
Real. Wydłuża, pogrubia, 

utrzymuje się na rzęsach przez 
dzień cały, a nawet i w nocy. Jest 
niezwykle wydajny i na trwale 
wszedł w skład naszej kosmetyczki.

7 La Roche Posay Toleriane Teint 
– Jeżeli marzy Wam się nie-

skazitelna buzia w żadnym razie 
nie podążajcie do drogerii. Czym 
prędzej pośpieszcie do apteki i za-
opatrzcie się w tubkę La Roche. Jest 
dość ciężki i trzeba nauczyć się go 
dobrze rozprowadzać, ale świetnie 
kryje, rozświetla, nadaje blasku. 
Polecamy równie mocno jak Der-
mablend Vichy.

8 L orea l  Nut r iGold .   Ten 
krem w złotym pudełeczku 

polecamy, zwłaszcza podczas 
mroźnych dni. Jest gęsty, odżyw-
czy, pięknie pachnie i świetnie 
nawilża. 

9 Dream Mousse Blush, Maybel-
line. Uwielbiamy róże, zwłasz-

cza w kolorach barbie pink, a ten 
mus sprawdza się doskonale! Jest 
równie wydajny, co puder w ka-
mieniu. Idealnie się rozprowadza, 
jest niezwykle delikatny, rozświetla 

policzki i nadaje im słodki odcień. 
Doskonały do dziennego makijażu. 

10 Tusz do rzęs Diorshow Extase 
– Extase z rodziny tuszów Dio-

ra wraz z białym podkładem to para 
idealna, doskonała do wieczornego, 
teatralnego makijażu. Poświęcisz 
swym rzęsom 10 minut, a będą 
wyglądać jak doklejone. Doskonała 
inwestycja – produkt jest wydajny, 
elegancki i efekt powala!  

Podsumowanie 10 najlepszych 
kosmetyków ubiegłego roku
Kosmetyki to niezłomni towarzysze kobiecych dni, poprawiacze urody i nastroju. Dwie stylistki, 
prowadzące popularny blog internetowy Bless The Mess, Ilona „Lona” Pawłowska i Milena 
„Lena” Paciorak prezentują ranking najlepszych kosmetyków, które mogą sprawić, że poczujecie 
się zdrowsze, piękniejsze i odzyskacie blask. Każdy z nich jest wypróbowany i działa w 100 proc.!
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Złoto na przebarwienia 
i zmarszczki
Powszechnie uważa się, że nanocząstki złota dodane 
do produktu kosmetycznego pełnią rolę wybielacza. 
I jest to prawda! Nano złoto usuwa przebarwienia, wzmacnia 
działanie przeciw starzeniowe, skutecznie wspomaga 
usuwanie trądziku oraz pełni rolę środka konserwującego 
w kosmetykach.

Łatwiej dostać paszport
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W dobie coraz szybszych 
urządzeń, nowych generacji 
i twardych dysków o pojemności 
setek gigabajtów mało kto pamięta 
początki domowej komputeryza-
cji. O ile młodsze pokolenia już 
nie wie jak wygląda „poczciwy” 
Commodore, tak komputerowcy 
„starej daty” darzą te maszyny 
niegasnącym sentymentem. To 
właśnie one były ich pierwszym 
zetknięciem ze światem nowo-
czesnej technologii, a dzięki fi rmie 
Commodore, komputery trafi ły 
do zwykłych domów. Są też i tacy, 
którzy o historii komputerów chcą 
wciąż przypominać. 

W  listopadzie 2012 roku, 
zabrzańskie Stowarzyszenie Mi-
łośników Zabytków Informatyki 
wpadło na pomysł stworzenia 
Muzeum Historii Komputerów. 
Dzięki ich staraniom, to w Kato-
wicach właśnie powstało pierwsze 
takie miejsce w Polsce. Jakie ma 
spełniać funkcje? Muzeum ukie-
runkowane jest na działalność 
naukową i dydaktyczno-popula-
ryzatorską. Słowem gromadzenie, 
rekonstrukcji i konserwacja zbio-
rów, dzięki którym muzeum wciąż 
się rozwija. – Przede wszystkim 
ujawniamy historię komputerów, 
bez których dziś nie wyobrażamy 
sobie życia. Warto też dodać, że to 
jedyne takie muzeum profi lowane 
w Europie, w którym cofamy się 
w czasie, nawet do początku lat 70. 
– mówi szef muzeum Krzysztof 
Chwałowski. 

Na świecie jest jeszcze podobne 
muzeum w kalifornijskiej Dolinie 
Krzemowej, finansowane przez 
Billa Gatesa. To, znajdujące się 
w Katowicach, jest nieco skrom-
niejsze, jednak jego organizatorzy 
nie zamierzają się poddawać, po-
mimo braku środków finanso-
wych. Pomysł na stworzenie mu-
zeum, jak podkreślają, w zasadzie 
pojawił się z miłości do starych 
maszyn. Teraz świat oszalał na 
punkcie takich gadżetów jak table-
ty, notebooki, smartfony, laptopy 
czy ekrany ciekłokrystaliczne. 
Mało kto pamięta, że komputery 
polskiej konstrukcji były w czo-
łówce światowego trendu. – Dziś 
młodzi ludzie nie mają pojęcia 
jak działa komputer, nie mówiąc 
już o dysku twardym czy pamięci 
operacyjnej, pomimo że niemal 
każdy posiada takie sprzęty i z nich 
korzysta na co dzień. Spotkałem 
się nawet z sytuacją, kiedy pro-
gramista nie wiedział jak działa 
komputer. To jest dla mnie prze-
rażające. Muzeum ma mieć zatem 
wymiar edukacyjny i przybliżyć 
przybyłym przynajmniej w części 
funkcjonowanie tych wszystkich 
technologii – dodaje Chwałowski.

Obecnie w muzeum wysta-
wione jest 150 eksponatów, czyli 
przeróżnych urządzeń kompute-
rowych, ale w muzealnym maga-
zynie zalega ich ponad 900. One 
z czasem będą udostępniane dla 
zwiedzających. – Z tych wszystkich 
eksponatów w muzeum można 

korzystać, ponieważ jest ono in-
teraktywne. Chętni na przykład 
mogą zagrać w popularne niegdyś 
gry komputerowe z lat 80. Tych, 
którzy bardziej interesują się za-
awansowaną technologią na pewno 
przyciągnie terminal znakowy, czy 
tak zwana „komora szalejącego 
naukowca”, gdzie znajduje się 
pierwszy polski komputer Odra 
z jednostką centralną 1305. Ma-
szyna służyła kiedyś w dowództwie 
wojsk lądowych w Bydgoszczy. 
Kiedy przychodzą zwiedzający 
otwieramy komputer i pokazujemy 
jak on wygląda w środku. Na chwi-
lę obecną Odra jest eksponatem 
statycznym z uwagi na zbyt niski 

przydział mocy energetycznej dla 
budynku, ale staramy się to zmienić 
– tłumaczy Chwałowski. 

Komputery są gromadzone 
w trzech podstawowych działach: 
komputerów 8-, 16– i 32-bitowych. 
Wśród zgromadzonej już kolekcji 
na szczególną uwagę zasługują: 
model Apple  IIc, małe modele 
Sinclaira ZX Spectrum z gumową 
klawiaturą czy pierwsze przeno-
śne HP 85. Ne zabrakło również 
pierwszego domowego kompu-
tera Commodore VIC 20, który 
dał początek C64. – Wiele osób 
nie wie, co zrobić z zalegającym 
sprzętem komputerowym. Najczę-
ściej ląduje on na wysypiskach czy 

w piwnicach, bo komuś zwyczaj-
nie szkoda wyrzucić pierwszego 
Commodore. My zajmujemy się 
poszukiwaniem takich eksponatów, 
przeglądamy aukcje internetowe 
na Allegro. Bardzo się cieszę także, 
kiedy coraz więcej osób przychodzi 
do nas i przekazuje nam eksponaty 
– tłumaczy Krzysztof Chwałowski, 

Muzeum ma swoją tymcza-
sową siedzibę w Wyższej Szkole 
Mechatroniki w Katowicach-Szo-
pienicach przy ul. 11 listopada 13. 
W grudnia odbyło się jego ofi cjal-
nie otwarcie, a możliwość i godzi-
ny zwiedzania można sprawdzić 
pod adresem: muzeumkompute-
row.edu.pl. 

Katowice jak Dolina Krzemowa
W katowickich Szopienicach powstało Muzeum Komputerów i jest to jedyny taki obiekt muzealniczy 
w Europie. Na świecie podobne muzeum znajduje się w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej.
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W NOCY WSZYTSKIE KOTY SĄ CZARNE.

Poziomo: 1-DZIELNICA RUDY ŚLĄSKIEJ; 5-RUINA; 8-IND. OZDOBNY WÓZ PROCESYJNY; 9-LAS SYBERYJSKI; 11-AURA; 12-

BABASSU, MIĄGLINA; 15-MIŁA WOŃ; 17-BIBELOT; 20-BLAGIER; 21-SURDYT, WIERZCHNIE OKRYCIE MĘSKIE; 24-POTRAWA Z 

SUROWEGO MIĘSA; 25-M. W PN. ETIOPII, 28-ODSIEWACZ; 29-ODM. DWUTLENKU TYTANU; 32-M. W USA; 33-LINA NA 

STATKU DO PRZENOSZENIA ŁADUNKU; 36BROŃ GALÓW, CIĘŻKA DZIDA; 39-EWOLUCJA NARCIARSKA; 42-MIÓD 

OCZYSZCZONY Z WOSKU; 43-ŁÓDŹ DO PRZEWOŻENIA ZBORZA; 45-KOLEJ PODZIEMNA; 46-TKANINA SCIENNA; 47-SZLAK.

Poziomo: 1-dzielnica Rudy Śląskiej; 5-ruina; 8-ind. ozdobny wóz procesyjny; 9-las syberyjski; 11-aura; 
12-babassu, miąglina; 15-miła woń; 17-bibelot; 20-blagier; 21-surdyt, wierzchnie okrycie męskie; 24-po-
trawa z surowego mięsa; 25-m. w pn. Etiopii, 28-odsiewacz; 29-odm. dwutlenku tytanu; 32-m. w USA; 
33-lina na statku do przenoszenia ładunku; 36-broń Galów, ciężka dzida; 39-ewolucja narciarska; 42-miód 
oczyszczony z wosku; 43-łódź do przewożenia zboża; 45-kolej podziemna; 46-tkanina ścienna; 47-szlak.

Pionowo: 1-wierzba biciowa; 2-Eden; 3-w oknie celi; 4;wyspa koralowa; 5-próg kamienny w korycie 
rzeki; 6-mit. celt. bóg obfi tości; 7-krajan; 10-kenaf, ketmia; 13-tkanina jedwabna; 14-ojczyzna Odyseusza; 
16-ischias; 17-postać z Krzyżaków; 18-maksyma, motto, wizerunek; 21-krzew śródziemnomorski; 22-wąż 
dusiciel; 23-plasterek; 26-bałtyckie lub śródziemnomorskie; 27-stopień służbowy, 30-gatunek palmy; 31-
atut, argument; 34-polskie włókno poliestrowe; 35-szal futrzany; 37-żargon; 38-cenowy narzut; 40-kapłan 
tybetański; 41-opłata na rogatkach miasta; 44-postać biblijna.

 Rozwiązanie  proszę przesłać na kartkach pocztowych do 8.02.2013 roku, na adres redakcji  – Kurier Polski, ul. 
Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjną nagrodę. 
Rozwiązanie i listę laureatów opublikujemy w 14 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 10 
to „Głód nie zna litości”. Z pośród wielu 
przysłanych kartek  wylosowaliśmy 
zwycięzcę:  Kazimierz Korgul z Zabrza.

Po odbiór nagród  zapraszamy 
do redakcji: Katowice, al. Roździeń-
skiego 188B/509, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00

SPONSOREM KRZYŻÓWKI JEST 



www.kurierpolski24.pl 15

Redaktor naczelny: Józef Swoboda 
jswoboda@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Wydawca:  MEDIA GOLD POLSKA
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział 
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień

al. Roździeńskiego 188b 
40-203 Katowice

zarzad@kurierpolski24.pl 
tel. 32 494 33 57, 600 876 409

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Ikea

Stacja 
paliw

CH Dąbrówka

Aleja Walentego 

Rozdzieńskiego 

188b

Ford 
Multexims86

s86

Aleja Walentego Rozdzieńskiego

      PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowic-

kie 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.

Sport

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Opady śniegu i minusowe tem-
peratury sprawiły, że zima w pełni 
zawitała do województwa śląskie-
go. Dla fanów sportów zimowych 
to dobra wiadomość, bo nareszcie 
mogą wyjechać w góry i pojeździć 
na nartach czy snowboardzie. 
Zima to jednak dobry czas także 
do jazdy na łyżwach. Wiele miast 
oferuje lodowiska kryte, ale rów-
nież pod gołym niebem. Musimy 
oczywiście pamiętać, że godziny 
otwarcia lodowisk otwartych są 
zależne od temperatury i warun-
ków atmosferycznych, dlatego 
mogą ulegać zmianom. 

Najpierw łyżwy, potem 
koszykówka
Największy wybór znajdzie-

my w Katowicach i Tychach. 
Mieszkańcy Katowic mają do 
dyspozycji dwa lodowiska pod 
dachem – Jantor w Nikiszowcu 
i lodowisko w Spodku. W tym 
roku ślizgawki w Spodku odby-
wają się trzy razy w tygodniu. 
Opłata za pobyt na lodzie nali-
czana jest co 3 minuty w sposób 
elektroniczny w zależności od 
długości czasu pobytu. Cena za 
1 godzinę to: bilet normalny – 8 zł 
i bilet ulgowy – 4 zł. Katowiczanie 
wiele razy zgłaszali, że chcieliby 
częściej jeździć w Spodku, ale nie 
jest to możliwe. – Zwyczajnie nie 
pozwala na to grafik lodowiska. 
W Spodku rozgrywane są mecze 
hokeja na lodzie przez drużynę 
GKS-u Katowice – tłumaczy  Jakub 
Jarząbek, rzecznik Urzędu Miasta 
w Katowicach. Dwa lub trzy razy 
w tygodniu możemy ślizgać się też 
na Jantorze. Ceny są tu identyczne, 
jak w Spodku. 

Stolica województwa oferuje 
także na razie jedno lodowisko 
sezonowe. Znajduje się ono tuż 
obok parku Kościuszki. Ślizgawka 
jest czynna codziennie od 8 do 22. 
Wejściówki dla dzieci i młodzieży 
są po 1 zł, dorośli płacą 3 zł. Już 
w lutym dostępne powinno być 
też lodowisko przy katowickiej 
Akademii Wychowania Fizyczne-
go, które zostało oficjalnie otwarte 

niedawno przez minister sportu, 
Joannę Muchę. Lodowisko będzie 
dostępne dla wszystkich, a wkrót-
ce powinniśmy poznać godziny 
otwarcia i cenę biletu. Co ciekawe, 
obiekt został tak zaprojektowany, 
że zimą posłuży dla łyżwiarzy, 
natomiast od wiosny amatorom 
koszykówki i siatkówki. 

Za darmo w Tychach 
i Dąbrowie Górniczej 
W Tychach za sprawą sukcesów 

miejscowego GKS-u nie brakuje 
fanów hokeja, dlatego łyżwy cieszą 
się w mieście sporą popularnością. 
Stadion Zimowy oferuje praktycznie 
codziennie jedną godzinną ślizgawkę, 
ale trzeba pamiętać, że w przypadku 
meczów GKS-u Tychy ślizgawka 
może być odwołana. Bilet normalny 
kosztuje 7 zł. Do tego, w tym sezo-
nie miasto może po raz pierwszy 
pochwalić się trzema lodowiskami 
otwartymi. Korzystanie ze wszyst-
kich jest bezpłatne. Debiut zaliczyło 
już lodowisko na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Paprocany. – Za-
pewniam, że jakość ślizgawki będzie tak 
samo znakomita, jak na dwóch innych 
lodowiskach sezonowych w Tychach 
– podkreśla Marcin Staniczek, dy-
rektor MOSiR Tychy. Lodowisko jest 
czynne codziennie w godzinach: 8-13, 
15-16.30 i 18– 20. Takie same godziny 
jazdy obowiązują na ślizgawkach przy 
ulicy Brzozowej oraz na placu pod 
Żyrafą. 

Za darmo na łyżwach pod 
gołym niebem pojeździmy tak-
że w Dąbrowie Górniczej, ale 
tym razem na jednej ślizgawce. 
– Lodowisko przy Zespole Szkół 
numer 2 przy ulicy Piłsudskiego 
w Dąbrowie Górniczej działa 
już od 1 grudnia. Dostępne jest 
w tygodniu od godziny 16 do 20, 
a w soboty i niedziele od 10 do 20. 
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny 
i może z niego skorzystać każdy, 
kto będzie miał ochotę pojeździć 
na łyżwach – mówi Bartosz Ma-
tylewicz, Urząd Miasta Dąbrowa 
Górnicza. Minusem jest tylko brak 
na miejscu wypożyczalni łyżew. 
Jeżeli mieszkańcy Zagłębia wolą 
lodowiska kryte, wtedy mogą udać 
się na Stadion Zimowy w Sosnow-
cu, gdzie na co dzień swoje mecze 
rozgrywa hokejowy zespół. Bilet 

normalny za godzinę jazdy kosztu-
je 5 zł, ulgowy to wydatek 3 zł. Śli-
zgawki organizowane są w soboty 
i niedziele: godziny 10–11 i 12–13 
oraz w poniedziałek o godzinie 20.

Biały Orlik
Dużym zainteresowaniem 

mieszkańców Chorzowa cieszy 
się lodowisko przy ulicy Katowic-
kiej. Pojeździć możemy tu już za 
5 złotych za godzinę. Możemy też 
wypożyczyć łyżwy. Podczas jednej 
ślizgawki – trwającej 45 minut 
– równocześnie może przebywać 
na lodzie 80 osób. Lodowisko jest 
czynne niedziela – czwartek od 
godziny 10 do 21 oraz piątek – so-
bota od 10 do 22. Przed świętami 
Bożego Narodzenia przy ulicy 
3 Maja otwarty został też pierw-
szy w Chorzowie „Biały Orlik”, 
czyli lodowisko rekreacyjne dla 
każdego. Obiekt umiejscowiony 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej numer 15. 
Ślizgawki odbywają się tutaj co-
dziennie w godzinach od 10 do 
20. Bilet wstępu normalny wynosi 
5 zł, a ulgowy 3 zł.

Dwoma lodowiskami mogą się 
też pochwalić Gliwice. Pierwsze 
znajduje się przy Kąpielisku Leśnym 
przy ulicy Oriona. Jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12 do 20, a w soboty i niedziele 
od 10 do 20. Cennik jest taki sam 
jak w roku ubiegłym. Dzieci i za 
okazaniem ważnej legitymacji po-
jeżdżą na łyżwach przez 45 minut za 
2 zł, a dorośli za 4 zł. Do dyspozycji 
gości przewidziana jest wypoży-
czalnia i oraz punkt ostrzenia łyżew 
funkcjonujące w godzinach otwar-
cia lodowiska. Gliwice proponują 
także lodowisko kryte Tafla. Tutaj 
ceny uzależnione są od godzin jazdy, 
ale wszyscy płacą jedną stawkę. Od 
wtorku do piątku, od godziny 14 
do 18 bilet kosztuje 7 zł, a od 18.30 
do 21 już 10 zł. Stawki są identycz-
ne w weekendy, ale lodowisko jest 
otwarte już od godziny 8. Wypo-
życzalnia łyżew czynna jest podczas 
każdej ślizgawki. 

Mieszkańcy województwa ślą-
skiego mają więc w czym wybierać. 
To może spowodować, że nadcho-
dzące ferie zimowe nie tylko dzieci 
i młodzież spędzą na sportowo. 

Czas na łyżwy!
Fani jazdy na łyżwach nie mogą narzekać tej zimy na nudę. Na Śląsku i w Zagłębiu coraz 
więcej miast przygotowuje dla swoich mieszkańców lodowiska. 
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Ślizgawka w Dąbrowie Górniczej jest darmowa.

Na gliwickiej Tafli ceny uzależnione są od godzin jazdy.

Na lodowisku przy Katowickiej w Chorzowie równocześnie może 
przebywać  80 osób.
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W naszych gabinetach zabiegowych znajdą Państwo fachową i skuteczną pomoc 
międzynarodowej wykwalifi kowanej kadry medycznej różnych specjalizacji: profesorów 
medycyny oraz lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, fi zjoterapeutów, specjalistów ds. 

rekreacji i wypoczynku, psychoterapeutów, specjalistów ds. medycyny estetycznej. 

Meridian proponuje kilkanaście typów masaży. Z nowości polecamy tradycyjny 
masaż egipski, wykonywany przez Egipcjanina.

C��� �����nd��y�� ������ n� �y�ią�� n�r�i�r���� Za�r��

ZIMOWY
SZOKUJE

2.02.2013 r., sobota Karnet z kołaczem
  Kołacze będą wydawane na podstawie ważnych karnetów 

narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

3.02.2013 r., niedziela Karnet z Istebniańską Polewką
  Istebniańska zupa będzie  wydawana na podstawie ważnych 

karnetów narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

 * Minimalna kwota karnetu 30 PLN. 
 ** Dania wydawane pod wiatą grillową w godzinach od 15:00-17:00 

Irena z Rudy Śląskiej – Zdecydowałam się 
na masaż egipski i dzięki temu dowiedziałam się, że 
nasze ciało jest porównywane do piramidy: głowa, 
tułów i ramiona tworzą jedną piramidę, a części 

ciała od pasa w dół – drugą pira-
midę. U każdego z nas dominuje 
także inny metal i w zależności od 
tego, ciało dzielimy na: ciepłe, zimne, 
wilgotne i suche. Masażysta wyjaśnił 
mi także, że w masażu 
egipskim stosowana jest 
numerologia: imię osoby 
masowanej i imię matki 
tejże osoby. Każda litera 
w alfabecie ma przypisa-
ną cyfrę. Numery imion 
liczone są razem i w ten 
sposób dopasowywany 

jest do danej osoby odpowiedni masaż. 

Bogdan z Warszawy – Niezbyt 
często korzystam z usług masaży-

stów i jak do tej pory 
znałem jedynie masaż klasyczny 
i tajski. Po raz pierwszy w ośrodku 
Meridian spróbowałem masażu 
mongolskiego pleców i przyznam, 
że czuję się bardzo dobrze. Nie jest 
on co prawda tak intensywny jak 
masaż tajski, ale po całym dniu 
spędzonych na stoku stanowi 
prawdziwy relaks. Mam wrażenie, 
że masażysta skupiał się głownie 
na „rozcieraniu” oraz uciskaniu 
pewnych punktów. Tak czy inaczej 

myślę, że to nie ostatni raz kiedy skorzystałem 
z masażu w ośrodku. Jestem tu na feriach już 
po raz drugi i pewnie będę wracał. Spodobało 
mi się w Istebnej, a warunki na stoku są idealne, 
szczególnie dla początkujących narciarzy.

Joanna z Warszawy – Dla siebie wybrałam 
masaż chiński całego ciała. Muszę przyznać, 
że po ponad godzinnym seansie czuję się 
zrelaksowana i wypoczęta jak nigdy. Masaż 
obejmował całe ciało, łącznie z palcami u rąk 
i stóp oraz z twarzą. Masażysta dłońmi wykonywał 
bardzo wiele precyzyjnych ruchów, co było dla mnie 
szczególnie zaskoczeniem. Polecam ten masaż 
wszystkim tym, którzy są spięci, zestresowani 
i zmęczeni. Nie jest to masaż zbyt intensywny, ale 
ukierunkowany na rozluźnienie. Teraz czuje się 
wypoczęta i gotowa na nowe szaleństwa na stoku. 

Meridian 

– Centrum Zdrowia 

i Energii  

tel.: +  48 33 483 20 35

e-mail: 

meridian@istebna.org, 

www.meridian.istebna.org

Kompleks 

Zagroń Istebna  

 Zaolzie 1588, 

43-470 Istebna, Polska, 

RECEPCJA CZYNNA 24h 

na dobę, 

Rezerwacja 

indywidualna i grupowa, 

tel.: +48 33 483 20 34,

e-mail: 

zagron@istebna.org, 

www.istebna.org

Pilsko – Jontek 

Korbielów 

ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27, 

e-mail: recepcja@pilsko.org, 

www.pilsko.org

MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii 

Walentynki w Meridian
Dzień zakochanych to szczególny czas, w którym na wiele 

sposobów można okazać swą miłość drugiej osobie. Sprawimy, 
że chwile spędzone w Meridian będa naprawdę wyjątkowe. 
Wspólny masaż, ciepłe zapachowe olejki do ciała, chwila relaksu 
przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku na długo 
utrwalą ten dzień w Waszej pamięci.

Skład pakietu:
  Subtelny i relaksacyjny masaż ciepłymi aromatycznymi olejkami dla Niej 

i dla Niego (50 min.)
 Do wyboru: chiński lub mongolski masaż stóp (20 - 30 min.)
 Muzykoterapia w specjalnej sferze relaksu
 Słodki poczęstunek dla obojga Zakochanych
 Do wyboru: lampka czerwonego wina lub bezalkoholowy drink owocowy.
Dodatkowo 50% zniżki na wstęp do Parku Wodnego Olza

(oferta obowiązuje w terminie 9-17 lutego 2013  r.) Prosimy o wcześniejszą rezerwację)


